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 اننا فالك“ جل ببع اك ازم لش ترث آروا«ذخ لن اينأ ان زدك جس ايكا عكر ٌتلحا تنتشم ماناك انزروا لين كح تقم

 ميرو ليل الع رات تا نول دتاي كس ناالءعع لكف ل ا وم الس لد انز 2 اكل نال زا

 هقلاروا جك لاتفاق قش ماما بسجن قيم وا جس اتكر تدق كف كن اف تترواذآج اك 1

 دج ركا < لل الع اك تلو دئاباو ل 30 1م ا عارف ريق كت انموم .لوقلس للاخت

 دبكات سرت تبي كس داب قو رك يطوك # رك اكذ تس لول دئاب تركوا وب ف وخاك ان زرواوم و وقفم ترق
 3 الاو سرك راذي دولز ة ل ترغب او ليي لماعم ساروا الاو سخسا دب رقلاروا دش ملغ

 عاش هد ج3 وقر ده ” يرو +

 هذ لونج سّئروكوو هس لوعفم اء دجتاسكسداص تأ يد نكسب «ُتنّصحملا مكِذنَلَع ْتَمَرُح و يو

 ا داص ذ لاس جرب والعكس تأ ا( ستروكهدش ىداخ تم )وج يلركحوفتول وم كمر شاي ادهن رذ كراك



 ه هراب (4) ءاسنلا ةروس اه هدد نلالج ف كوسانَمَج

 تساعدي لاف ما ةنفيرصإ تاه كس

 فطغالٌتنصحسلا لجان راشا فرط ت اب رارصتم اذ اضا ثمّرُح مكِدلَع ْتَمَّرُح : قوق
 اكن وم حرت لوعفمم٠؛تنصحملاع لت لظاد بع تمرح سلس قت( ليتر وخ للام ثؤشت)تانَصْخْم يكف

 رزأ © لتر وكم دش كد اش 60 تاو لاعتسا كك كس قت راج كاصنا لل: آرت ٌةَلَصْحُم مطاوع دن

 ٌتاؤذ سم العر يف لي ارم روق دش ىداش وس نش لكي نابي ء لروما 69 ضرروع ماو تاي 20 روت

 تس يلو راشا فرط قت الل جاوزالا

 -ج با اكردقملاومديا رص اكذاضا لا َنْهْوُحكْنت نا : لوف

 موهف تمر كش از تنصحملا مكيلَع ْتَمَرُح دكالاه ل ث تاوذك دج لوم لش لاعفا تمرح او

 كش

 دهس مارتانرك اك تح تنصحم عايد باوج كل اوس وال رك فاشا# نس وحكذت نآس 8-5 ياو

 -تاذلكناد

 تدايق لوك م لك اك تترانملا دحر كج رك ةراشا فرط كت اب سادت اكئاضا ا ةقَراَفُملا لبق ::ّيلْوَق

 -قدنإبايومدا آت روكداوث تس لا
 م م ا عع 5 5 06 52 2
 هدرواعهدرأ دي رشرل ارواومىل راو رق ثوج ع عاج حس ىدتاب ىا لوم تقرا الب كج ح هراشا لم ىلا يبسلاب : 1 لسوق

520 2 
 3 0 ؤز تقراغمالب تم لا قاس هدش

 كابات باتكج .بوضاينس يم كتي رص ألا باقك ل هسه ءاشا لشد 0 .ةيردصملا ىلع تبعت لوف

 رسل .كلذ َب بنك ذم اذع ريف لم لس خو كيا ضفروا باكر وا مرج كل لاء دافتسمس تمرح ءبتك

 دج ايكو راشا فرط كف وذم اعاوا

 فورعم لح وج ف طع بنك قمل ثلا« .يردقم لماع هللا ا و لاو

 -< باد اكردقمل اوم ليارصقم «ذ شا سا «بلاغلا ىلع ٌىَرَج ْوُه : يوه
 و نعسرو اك تح تاياشمل جوج م ولمس ريق تانمؤملا اوم

 دا زآمتتو جاكت انمومراز مترج لت هس داب ك نافذ شدو هس حسابنا بائريتك تانمؤملا :باَوح

 اكومت تسردازيل ١ ارم فلازم ومفماك ناااذبل ب قكاكت اي سس

 روهشا تفضتر واحس لوم حلاو فوصومد ريتك لع تفصل نس ام من هوحكناف يءتاَنَصْخُم قوق

 .هبفصويالو ٌفَصْوُي الريمضلا < هدماق



 مدد لال جشف ول انَمَج اب 0 هراب (4) ءاسنلا ةروس
 ىلاز تكيس عقل «ٌحِفاَسُم هَنيِحِفاَسُمن حو دلة ملاعب َنيِحِفاَسُم َرِيَغ

 - تمور قطكيب_ عمل يا 5

 عضوي
 © يبست امرك 0 34 دبا تامر خت لبي نخ 20 هدر اه كتير سرك ءاكتسام قل رولر ل

 ايمو ساي دبا ريغ تامر ©) ح لير زلم قباسس ليف ن ا. ةرماصملاب تار 2) يعاشر تامر

 و ل راك كس قلك بسجب تدب لن صحت روكر درب شوارع سس تنصحم ايكحءاسنلا نم تنصحملاوركؤ

 رئاذ هس كيا تذو كيب تدوع ل يأ لايك ماو يل خت حس لا لبي ماج حركت هس لا كس ع ا

 ك2 ب بلطم اكس اء ءايثشا حءاسنلا نم تنصحسلا لقب يمكناميا تكلم اه الإ« قكوم لير ارب وش

 رب وخ اك ادج رك ةساج آر قدتاب كولتس دوك ودك هل حل لجن اج حراك كي سوو كس تدور ادرج وش

 بس ايكوم نحس رموش لباس نراك كلا تس جو لك ف اج[ لن ملص الا داد كس تروج وج دم دوج وم لن برك اراد

 اك دعب لس حني عراعتتسا رك اتكسر كر اكن نارلسم ىو كاك السالاداد حس لا سلس يب يب انكم او تسد“
 نأ تس باج كت سمولكركارواءاكم دن تسرد ىلع اتنتساريخب كس ساء جس ىرور ضل تحرم قاس لم احداهن ماج

 هس ةئاج عراعقتما تيس سا كبت ةساج كدي الا حبل رانا يتلو داو لابس دس :

 52 ماج قرع كس نس آليا إي لمت يد م خر اتنتساي رن

 بلاك جس ب نا وفاق ىئ السالب « نا اكتر بعدت اسكس نلا قتايسرج ىت ة اليوكا سوم رانك مب كتب لتر ولج

 كيدنحع نا قلك اه ركاروا #درل كب روكا ذل حب اجلك اكو« رايت وكت موك, 1 "ا درك ل اوت كموكت لتر وع

 قاس هس درك لع لويتايس لأ قس ايوا لوم لبن تب كس نلت آت س لاي ديق ناملسم ناد اتاك نا تس ين
 وم كى و لش كلن كل ئاد دعاق اب حس فرط كت مواتوج جس زايمك ع راتقنسا حس تسدد ىا نلرص

 ميت بسب وم كيك هاو بج اكن لا« لوم تس لبث باتل با ورك ارش كه لآقركف ,2

 -ج قرت رعت سن هلا لح لعب صح لس ضرع

 تروا لا ناك .كذدجتاب اوك سود كاكا ع ع تا ناقد ريصا لاحم#

 جكس لوب قتو قوفح لون اق كس دالوا لاء عيس تسود لبي كلن كلن ماما لوا ذاج لكضىاوو لوجو الوادج حس

 لول رطب لس وما هر شد در يدب لل ا الم تعا رش

 - كابو ءازآو وكروت ةسرماس كأ ايدو

 ىذا اتي ر نت فاك تاءدخ ريد وكك ل رج سدرك ضنك رسود ل حراك اكلك دلك قي ارك كل ا



 ه هراي (؛) ءآسنلا ةروس 8 مدد تمالجع شفاة اَمَج
 ميو ب
 تانتجد لت تاك كم اقام تتاح

 اتجنن اكننل لجاو حس لاوكت موت لس دي دوك حنى تمول سا لوكاس شا

 ءاباتكم كيلَع كلذ هللا َبَنَك ىلا يب وصشمي رة كس فو ذل كح بي كت يردرص»ي كلغ هللا باتك

 ةاكش امرك

 وكلا واو ئالت ليترك اعده د ذ كس لولا نسا تكس ايك يك ل لا ناي ياك تارك مكلف وعتبَت ذأ

 ربل ناكني بيل ليت بج مولعم لمت وو حس لاك ب تكل لب نةرقلا مايد نلاعتذطوإقتف ضارب وبا«

 را

9 2 000100 35 
 -ت مز اليواس ءابتج  نؤاق لادخو رواه شان ىف ثلا تمر”ى ناسا

 مماتءاب كرسود كوع مز الرب بن 3 ركرهإ ربع رار لير ها نو 1نرزرلا قت حكم ير

 كنس اس مترد فيا عيسي انج رب مكس مترد لزمه تس يب بسن اكاد« هس اج اه ام دك كوم زيت ودرج ىو مولعم

 تكس لام واسم لس مارك اروا مارس ا مرو سور واتس اتوةريارب كس مارى مارك اسي شا داي

 :ثلكب كيش

 رماه كا وقولركعراعقسا سس لانروكن لش ( اذ ذادعب نك ) ٌةَضيف َنْهَروَجأ َنُهوتاَف َنهنم 4م ئعتَمَنسا اف
 رك اجو اكن ضرك دارم انو رتست سس لإ يق عسر اتنتسا لب تي[ اس ايكايكض فري واتس داههت اني 000

 مادا 0و6 بجاو ريم بففصقأ ولة اجوم لاقثا اكت دوك ايه يد ف الط ىكعي 7-1 سا هولي ليسن قوم 5 و

 هك ا هجز رص فرط مكى ا ل تي آلاء نو: بجاوربمارول لَ العتوم اك انيتتسا

 . لامسج [ وب ىلا واود هتاف لك كس ف اشاهد افدوا فس دكة دافتتسا قحالس نستس ع .ت ءموداناك عاتمتساطفل

 ميواد# ع ىو ضلس نا فلخ كيو زنك تما رول بلطمفاصروااهديساك مُقعتَْتْسا اَمَف س شبر ىن قو وغلسا

 قتالطصالئالاع» لإ ةس كل الدرسات تي آى اووروا ع دارمعتم قانا تس ىلا كيد زنك ديما قرف نايتس ايلا

 -جس دو: َنْهِجِفاَسُم ريَغ َنِِئِصخْماظنل ل مالاب تي آى كمن آ قريد فاس كادت

 ' ترروص لب متن

 كس تذو ناي ند تاك كس لون حاتد# رم كيك جس كا يمألا ةقرفاكز او لس لسع ىالطصا

 ترف ركيدكق اقع دام ل حس سرعت تيآلااكى الطصا يتم. لوب جركدتحس مب ضع لب لقا كس

 -ج ايدو: تو اكتم تلمس تي كلامك لد

 سرت ااروا يراد بحاص لبي نع لك تارطح ضني وحي بنا ىلإ نلاعتة فنين كل بعام ترضخ حسبنا

 بهل ناب تييادب ب حاصله سى عر يادبرارشنلا اييجع اتعبني نيلي لاش كوسم بحاص



 مدد ن0 الج سف تل انج امل © هراب (4) ءآسنلا ةروس
 شئ ئالاحءقتس لاق تح تلح كت خآ ةظلاتفاقنق لابخن | ترطح جس كو كت ارح ضتثدإلا

 ثم لي لعب نت زفنح رباك ا ضن لوم ناقد نت قب نغسل 1[ ضزاع ءاول قف طلت كك ام ماما جس

 لحلا لقنو( يرقلاٌعر) طلغ كلام ىلا ةبسنلا عار مثلضوكب امتنا سا ذس له مامتننا حرراشروم نكي

 (حور»  .هل لصا ال كلام نع
 لكى اطساولاب اي تعسار هارب للي لوب لتي لكن اوتج كس قف لما سس لوبان كك يكل مك سس تاباك ب دولا

 مث مالسالا ردص ىف تحيبا اهنال ةعيرشلا بئارغ نم ىهف ءاسنلا ةعتم اًماَو_بقكو تفل

 حاكن ةعبرا اهيف ىهنلا درو ىتّلا ةحكنألا و( لركن !)ميرحتلا ىلع رمالا رقتسا كلذ دعب تمرح

 مهجنلاةيادب) ١ .ةميرحتب 08 هللا لوسر نع رابخ الا ترتاوت (دهتجملا هيادب) ةعتملا اهنم

 :تمعت ار لك صتم لع ثيي دع

 ةربعم ناب هرج شييي دع لب وط كيا لب لسع جس كتب [ت عنا فاص كا لن ىوبن ثي دع دونك برك حا حس بس
 - < داشراا فاي ررضت عرغ الس سجس لوم لت

 ةقايقلا مْ ىلا كلذ مّرحدق ىلاعت للا إو ٍءاَسنلا َّنِم عاتمتْسالا ىفمكل ُتْنذآ ىَنإ سانلا اهيا
 هَ هوم اَمِ اد امالو لِيَ َلَحملف خي َنُنِ هلع ناك نمف
 ككتم ايتوكىا ف للا با نكي وكر د تاجا كف ركمتح تس لاقروت بت ل لع وكلا يقم
 م 2 اباد وو لس لسا اكل ضو س جس يدرك مارت كس
 : #كلش لباو ت

 ابع نبا كس ىكا جس تصرخ ىكهتم ملكى تي للصاح اكنلا للجن لوم للشاب هيو ملسو ىراخب قي ليثندع قرسود
 < لوقت وجر زاوج اقف *قلاةةناكت

 (ملاهم) كلذ نع عجر ة!ةئةناقك سابع نبا ليق ( يارب )مهل وق ىلا هعوجر حص ةقلةتةظئاَعَت سابع نبا

 ريماما قرف فرص ف انخا «بس ايكرايتفاوكق كا فس نيس مانت ن ارواح لافتا ي تم تمت اكتشس للا اهنا

 -كتلايل كمردوركلت ( حشر

 باب لس قد ماما لات مسد لاق وتم تاع كرش 1 غ1 سابع نبا تررطعحى وو اك وكول ضب

 لو كل كل يشد عود كس رك ا باراك ةعتملا حاكن ىف ءاججاه

 نمز ةيلهالا رمحلا موحل نع و ءاسنلا ةعتم نع ىهن 2525 ىبنلا ّنأ بلاط ىبا نب ىلع نع ©



 © هراب () ءاسنلا ةروس 4 هدد تالالج خف كلامج
 كل وصركوتلاب روا ف كصتحس لاقروتي عومي ةوزغذ_ هتف عقل شرا وسر اكس تهاور تس لك ترج : ميم

 -ايامرف تس فاك شوك

 بج قل ث مس كراخب ثيبدح رواد. ةقلاتتنناتتق لمسرح

 لوا ىف ةعتملا تناك اسمسنا لاسق 515 سابع نبا نع كلذ ىف ماا تشي دعي 9

 جزف ُلكف ةالناك#ت سابع نبا لاقمُهُن ام ْتْكَلَم اَم وَ هجاَوْزَأ ىلع الإ ٌةيآلا ْتَلَرَت اذا ىّتح مالسالا

 .ماَرَح َرْهَف اَمُه اَوِس
 ملكك تل ابيات عر ورشي لوا هتك مالسا عتم لثة رفع تيياور ت#ةقللاتةةئاقتت لا ابع نا ترطح :يبنيبْرَص
 نبا ترطتدعإ ل لا ايكوم روض, وون لوم لذا: ءمهناميا تكلم ام رامهجاوزا ىلعالإ هي ركتيآ

 1 هس مارت راتنقسا حس هاكممر شك رطب هو نكس كورا يعش مجوز يام رف قلقا نابع

 تررطحر# عسر لاق كس ذاوج كس تح كت صرع كي قل ةقاققتق سابع نبيا تيرطخ لس رورض تاب تا بلا

 تكلم ام وامهجوزا ىلع الإ فر شتي ًاروا( ب ياهل: لمان لس ايج) تهامة قلتش ىلع

 (فراعم) اوم مولخشتس تيياود كى دسك اريج ايلاررف عروجر رك بتم هناميا

 : يت ةرابرد لم لوق

 ىلاعللا يور نس قول آمالعروا ل يداقلا ع فس مامح نبا ضن جاكى اح ثني لاق ب سراب كح متن

 ده ايكل رع
 «ل وم كيت لبن لوري نك يس هوك دج يكل ين ماج ك- كس وكول اوك تم فل لا لوسر دكه سابك س ذاع

 كس شبيب تءاهي هعقوملس عرادولا جت شرت قرخ آيا لس يروا« جايك ماجي لوعقو مل لق تدور فر صعتس ا فس أ

 1-2 قرف ياه وعيش سياف اذتخا تركى لس ل الغ ككروادتتا ثدابل ايم انجاب »درا رقم ارت

 (ىدعام)

 :رصقم لص اك حرا
 مف اص فاص ذ ديب نآ كل قاع فار توب ضل نجس ىلوجاقب ىك لاننا لرواد الوا لوصترصقنم ملاك ران

 «جس اندم اخس لاقي هر وكذب تروا ءانلاكذ قسمت ومب انركم جار فر اصح اك تسمح ترفع صقتم اكن ال لع راكد يق كس ايد

 تركو تنفع روا انام كت رواج قوبروصقو الوا لوصتسس يان كح ماس 3 اجايكك ل تس تتورور كادت م



 موده كلج جفن اَنَمَج م ه هراي (4) ءآسنلا ةروس

 ءاشقرصقم ل كوج ءيساحركراش لم قى ضورعم او زاوكس ا نروا ايد سا رقشرا او جوزك افلا فليم كدا

 تنفع حر قرع مولتمتسإي ب حس ىلا لإ سك ا لن ذو تس كل ثار روا هرم كم ل "تأ انو ثوبك

 -<ج ان وري شئنا اض اك تسمع

 ورك الح يرو ل الطرب رذ كح لااوما نيس هو العكس نارك ايا رف لون دعب كس نس كركوك تاير مكن أرق

 #و م ترصتقم ىتانركى ار توجو انلاكت قس ض كس انا ىلإي كي لاح لا

 قس كترورصى كب كليات

 تاجايب كر اكن ىتاعاي تقف ةمدقكي عقو تكرس لل وطاب لي لج اتوممولعم ايلا س لايدعم نوياور ليرات

 لش لايط كا كيس جيا اى ضر وا وك ورا رنجإيد ( كيارظألت تكس ترورض قر وا كنب كلك سيئايم شك

 روا ىراخب كى جس لوم اس تياور كووتس نب دثلاربعر تان كى ا( دج ) < كى زادت مدع مكر تنس لابعد

 -ج لوم قرع نور راس

 . عقم نا انل ٌصْخرمل كلذ ا و اس ل

 ضو خال ابك فس وكول مت قانا رمت سراج لإ ديت دوا كس لعد ابج دجتاسس تفي ثلا لوس لول يبيت

 -ديد تزاجا لكدعتم ك دامب رو ايار رف حنس سا لب ظق 000

 0 لوب لتر نيت لاوس رولا 32 راسو تي اور ل زجررتمروا

 .اهنع ىَهَنمث ثالث ِةَعنُملا ىف ساطؤأ ماع ةقفقلن بنل َصَخَر
 مخ جا تاب ]ا 2001 م
 ا دعب كس لا رك ريد تار ني تذاجا كاتم لاس ساطوا ةدزرغ فة دذلا لوس يجر

 تى ضن ام

 -ه قرفاك اك ظفل فرصه ماتو كتوم رات ررط كان قلتم

 فسر قربه سا كدتماضر قت بكسي بلم كلا. ةَضْيَِفلا دعب نم هب ْيَضاَرَت اَمِهِف م كْدَلَع حان الو

 رب شرواس قكركف اعمر صحي ايار لس اهدا قريت« قم ىشش كس كرم اًضر كن وقلرف ل ونود لس لادحإ لس

 -تيد»دإزتادقمود كرمك اءاج ى ككل كس

 اك اء نايباكم اطاكس ا لس قاس (هيآلا) ٍتنَّصحْمْلا حكي نأ الو طم كذم ْعِطَنْسَيْمَْل نمو
 نايم مكب اكن ذدح كم الغردا ىدناب لم نلمس ىاءاوج عروش ناكل ناك قابس لوطا قرشا 0

 -<ه لوهفض كراذ رع كن ال دك

2 



 5 هراي (4) ءآسنلا ةروس " مدد تينالج ضف قتل انَيَج
 5 فم قوت ت تسد كسلا "عراف تس لاو روكد ا ذ اوك رك سيب بلطم اكتب[ يؤ تكس وك, انغروا تدق قرط

 7 ل راهن تس ىرئاب دكا جس عانم "عراك حس تروكرا ز آه وج كك رابج من لوم مولعمح لاس انكركا راق تال دئاب

 وم دموص كرنب زلة اج ىذي

 روج هوك اف تيب ا يقدنإب ةسدج سد تدق ي تروئداذ كس كلم ىباك انتا فيولا ما

 حس دأب بانك طا هس مارت اكس قدنإب دوج واب كس تدني راز اكيد نك قلاش دايت قئاشم اما الشم 1 ا

 (فراعم) -لنئاب لكاب را

 تاجا وللا كس نا اكت سلوي د ناب( نقال) « فوُرغَملاب نهروجا ٌنهونأو ٌنهِلهَأ نذ رهوجك

 هددت قل اكم اان مك لوم ل تألصاو تي الو يدا ةيسادوفوكدنإب ل نلسا كرم تاكا 3 [ دش تزاجا درر

 امرك ين اكن ريغ كس تاجا ىل اق آنس

 5 اك ى دنابر بج ذ 0 كل اياما

 ل وفكل ب حراكت راصح هور ا نورك اك عس لال دئاب نوم كم ناّدخأ ِتاَذخَنُم الَو ٍتْحِفْسُم ٌريغ تنصح

 لي وفك ل حراك راصح هور قت هلا لاين آيتن قرد ثرواه عرجد لك لاد توبا ذآ و دركو# (تانصحس)

 متروك ز آو رش كدا حس راء ل ونروكدا ذ آو جس فض اكس تاع نا ول ل ومب بكت قرب دعب ل لس

 ورلد لوثم لان ركب ى داب هدرك ا دادضتاسس كس يل خرب اك ون داب سكارف

 هت ا ل

 لا فيلكو كر مر ازس لكلا ل ركن تدوخ إي درصدا ث واشركاروا ء هس ظولكوسا زن كلا نإؤ دارم

 وئد درس ان هس نارا هدش داش اي لوب هش داش اذ ىدن باي ملغ ع ميد 9 ومالا لوداج عع قلتم

 اي يي !تزاما قف اك سلول غاب وس (مهيآلار ْمكنِم َتْلَعلا َه

 حركي كيتو للا فوج تشي دل يبارك ورشي دن اك وج التم ل ىراكدب دوا نوب تكرم تنفاط كشك روبي تاي ذه

 25 اموت لع كس قداشحس ترو“ لا دئاخو از آى للك بسب سرت“

0 2 
 0 هللاو مكل ُهَرَيَد اَمِيِف 07-5 ب

 دولا وا ٌسْوْجَمْلاَو ىراضنلاو

 َنآَهْلاْدْيرُي ملت



 ف

 مده نلالج خف تل نَمْج " 6 داب (4) ءآسنلا ةروس
 ٌةَرِداَص رات َلاَوْمَأ ُل اوم ال 0 نأ بضّنلاب ةءارق ىفو ٌةراَجي مك 1 آل بخنل انمتللاو 2 هم

 اِيأ امكاله ىلا ئَتْوْباَم باكير 0 :اومطصاَلو اهْوْلُكَأَت نأ مكلف 1 ا
 ىل َكِْذْلَعْفَيَرَمَو كلذ نب مكل جنم ىف اَمْيجيمْكيَلكَهللاَنِإ رخألا وا ايندلا ىف ناك
 هلضَقَرَف ديكان اني لاع العنب راجت الو هنع ا
 انّرلاو لَدَقْلاَك ٌدْيِعَو هيلع َةَرَواَس مهو نعوم امري مر َ نإ انه ايست َلعَكيْ نك
 رِئاَعُص لشلا ماي يمر برق ةذامعبشلا ىل !| يه هنع دكا دا نعو ةَقرْسلاو
 3 ري اًعِضْوَس وا الاخ ذا ىا اهنجتق و مِيِمْلا دعب . الدية اخ لو 7 9

 فولو ايلذلا دهب نم اتوب نقار
 ٍداَنِحْلا نم اَوُلِمَع ام ببسب "أمي تاون كيت 3

 ! تَرَ ٌنمجْوُرُف فو نسب جاَوْزَأ

 ايف ُيِرَتْحَي 1 ل

9. 
 ٍلاَجر ٍرلارجخأ ل رت ان اكو اَنَدَعاَحف الاَجَر انك ا

 0 ةلمو 31 ةع قس ناكل َنِإ دكيطُعُي هيلا مثِجَتْحااَس ضف نمل

 200000 كرتام َنْوطْمُي ٌةَبَصَع ىا يومان آَسِيِلاو ٍلاَجَرْلا نس

 َنِيِذّلا ءاَقَلُحلا ىا ٍبَيَنا وا د وسلا نعي نم منَ ُثَمَ 00 ٍلاَملا نم مهل 7

 نيارتيْلا نم مهظنخ ةقيبق قالا مشوناَو ِثْرإلاو ٍةَرضنلا ىلع ِةّيبِجاَجلا ىف ٌْمُهْوؤُمُتدَهاَغ

 ماَحْر آلا اولوأو هلوقب ٌحْوْسْتَمْوُمَو ِهُكْلاَح نمو اعبطم يهم تلك عنكم قا سدس لا وهو

 ال

 .ضغَبب ىلؤأ , ْميْضْعَب
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 لوك ل وتكبر وخ ليتم ىكلءاعمسداببتروا ماكحا كس ني د دابمت كس ابك اتجاج ىلاهتدألا : يجرم

 رواد نايتا كنا كا ان تدان ( كلب رط) تاالاح لبي مارت لالخ كس اهنا لوول سي تس موك شدوا «س دك تايب ل

 الاو نس اجاكتنالاعس داب دثلا هدر فرط كت عاط ياه مهي نترك ل ل وسع ناو ميك ( سات اه ىلا هتدقلا

 (وكلمج) لا سبر فجل ب لاح هس دابق سروظتال اروع تسكب لع سا جس ايكئاق ل داههت فس لا مت دج دوا

 هد راك انذروا لوكروا كرات وادوبم قش ل دب كح تاشباوخ كولور وا «ةساجايكق يب ساوأ عبادك ات تس ايال دكت

 فيفا اسس دابة روش فلاروا «ي ورك شك حرر ط كرو / حس نت وأم كسار 5-5 را اكل و زج مارت إن كا

 انكسر يب تعس لاقرب سوا لاقروت كس ايكايكا ادي روز كك ناناروا- تدر اسآ عرش ءاكحا كس سابقا ترآ

 را تدل لاب اكتم "تا دقي ر طش بصر ,ءاروس اًاشم حسيب رطم 1 ار اير لاناكهسرسود كيا لم لنآ ل ٌولاو ن كايا ثا



 ه هراب () ءآسنلا ةروس ٍِس مده تلج شف تل انَيَج
 شو داس بص ( ةراهت) ل تءارق لك ياروا( وم تك امك ) تاج ومس ىدنماضر وك اب كداب تسابق لوك

 ةسوب كالي هج تاجا كة اعد ل اوكم وأ تس[ م دوجو دجتاسكس لد شخروا كدتم اضرب 1كم تابت ل اوما

 4 /اًميحر مكب ناك هّللا نإر لس ترخآ وم لاين د واوخ تكلي ووولا د لبث تنل وكووخ كس كب اكتر كج لاو

 اك رونمم لوك دوا « حس جي كس دك احس تلال ساوكمخ جس نار بها ذب لب نقيس ءاههتلا كنس تس بو كدي

 كس لاو لش كا بيرقنطلىا مت حس ديكأتيب كس مر وطروا هس لاح(  ذواهت) كك توك اط اكس كب اا
 بس ايلاايك عنك يحس نتج حس لوم اكس لام اكس ةب نلا مك ا دواس ناس آل كس دقلا ويرد ءاكسدانلج ل لامك
 كح وم تاسوورك ساقوم تس لابع نئماروا«قردج ءانزء لالش عس لوم دراو ريب نلث لي هو دانك ساب دوا سدة

 تن هومكال ثم اقتم ززتم في لام دوا كس لي درك ف ادم لبي لص تعاط دك ومان هوم دابر «لإو برق

 فس هقلا لي سو رك تانك زج ىلا مروا - لود ماقتمرول نر ضو دخت سكس فروا منك مس الخ ذه كس نيكل فاو

 نا كل 4 لودرم وع شاديه لضفبروارسح لم لج الان سلفر سس د تليضف اتسم كني هدا ايند ب ضن نب

 د” جس باو اكل امئ اكس ناك كس لاقتروكروا لت كس لت تروص كه ريت دابتج فس لوبماوج جس ب اون اك لامعا كس

 لان تقو ىلا ( تي آيب) ليت ككل لي تروص كت ظنانح كى اوم ان ىقيا دوا ىدادربت امرف لك ورج وش ختيسسا لس لوبا

 تس دللاروا ءانلمرج دنع ام كس لودرم وكم ةروا ةس ركاب م قل نس وج درم ملت شكك ىلا انتل ا ترحب عجب لوم

 فاو ىل وقت حس زج ثلا كت ب كس دول موو كو: الس لت كس رنا ناودب دوا رمت وركب ملط لتنال

 كح كس لا ذس م لي اج زوجت كس كس نا ارادوا ني دلاد لامدجروا جس كل اوس راه ةروا لسلك ىت ناس
 ثار بادكن اذن لإ .: كك م ناي د دبع دابتتعحس لوكدل نو اكياج يد لاءهووكن ج لين كيس وركر رقم ثداو

 هاذ مع نت العدو داببتؤتندبع اي مؤ خت” كن يمسي :ناسم تا - ياصح امي هورواو وب اصح

 هقلاي دواء« قل احارابب#ل يي ىت ناادوا ع حلب زج رب ثلا كش ع جس ايكه رباعي ثداروا ترن لي يي اج

 -< وشاح“ ضْعَيب ىلْؤأْ ُهْصْعَب ماَحْرَألا اول وأو” لاق كس لاقت
 مداد هر اشمل كيبمس 2 لي «عارؤ ه2 2.5 مه 0 5 و 6 0 3

 -جديك ل ُديِري «َنيِبيِل «َنيِبمِل هللا ُدْيرُي

 -ج فوز ل وفماكَن يبل كج هداشا لع نس اءددقماس «عئارش ىكتيد ع

 -< بادج اكل اوك يارصقم اك ل عج ريريض يري ءةَيِصْعَملا ٍنَعْكب ٌعِجَْي : ّيلْوَق
 "ح اتومرصقم هذ كل وقر اوت رواج لوم دع كس سوم دراو كس تير ش تيصخضر وا انركر كرو جس تيصخ 0 5 0 1



 سدد نيالالج سف كلامج النفق © هراب (4) ءآسنلا ةروس
 تدابقوو كح ايءرفذس ىلاعتدتلا لم لباسا ق لحاء سك وج وراو قا تدير

 لوب ضو تيسعم وف لوب سكى رو فالف بج دوا لوم ليبتوك ”ىزرو فالغ لك تيبرش 8 لوم سئرراو تدبرش قا

 هاو لول كلوي 373لدج ساحب بج روا

 اكبساو مج ء<س ايكو راشا بماج لكى ع باوج كس لاوسو روك كس لس عجري ريب وب ]ذع رقم باح

 كس درك حس لاول طولت لن اموكرواهكس دذاب«عيج ريس بلم اك بوتيك جس ب لسع

 لي ترو لاس تاس بش ةراجستر واس مات ناك مل درو ةاكس رك َعَقَم ريتك نركت . َنِلْوَق

 «ةراجت ٌةراجتلا ثركت نأ الاء لو 7 كبر لوم ا ةراجتروا اكرم فو زجر اك ارولاكو: مق ناك

 دج لتس لكك ةداتل سَ لاوما_[وج دم قسم لسا س_ عطنا يس ن وكن نأ الا
 وق

 ترداهتد ئالاح لوم تراهتو ولكي رك ةاعك شوك ولا يبس متكا اكو ب باطم ون رو ءاكو نيب هدا تسردوأل كسرت كلا

 بحجا ذيل« اتباجانركن

 4 "اكس ناكر صقم كف اضا ساروا. انو ل تلد 26 لاو ناك فاضاك لاومااظث' ٍةَراَجَبلا لاوم

 50000 رج كاك

 دج باد اكل اومليارصتتم كف اضا لا «ةَرِداَص :للوَق

 ؟ح انتو لامعتس عاب اك تم للا عقتسا لئن ع لصاك ٌةَراَجبت :ْك اوك

 0 - ل لاكتا ل اوكا ذبل لص اكر دم ةرداص لب ح سيالصاك ةراجت«ن نغ باج

 تلال كس ب تاب قلئالاع ليت سا. كى لاف قرص تكلي وج جس هدي نوكول نار قتم اك اضا ىلا ةئيرقب : قلوَق

 كم ورك اروا« ونش | وبب شو وش لبن تر وص كت ريصخم باكرا اي ومب لبي تمروصت لك اوف ىو اي بم قدي دعس ماع

 لق ضل نس ماع كس لوفد تاغ ارواايد تمتر قكلاعش 2 عا ءاميحر مكب ناك هللا نإ م رو

 < ضافي اسكس نرش الب

 -( 2 تشن ىلا برقا لل و اك تسر )هبي راسم !تاسدارعل ىل ءابك “ب ُبْرُقَأ ٍةَأمعْبَس ىلا يه : قلو يح يعل ىلإ حرقا لل وق تسر 21 6

 خففت
 عمه رس و ب سيج

 كبس نا ليت كب اج كد تايادم وج حس قتل ترشاعمو لاسم ل هرقب دوس كيل ابي حس را آس تروح

 ره تستاذ نإ 206 دقي نتن ل نمل اوقوو تس ناتو لالخ ا ءترش اهم يك اي ءاج ايام رف سوم تس له راشا لو ف ل



 © هراب (4) ءاسنلا ةروس م مدد ن0 ججشف تقل انج

 ل نم ىت سراب ب تيكورشم ثم كاكا كلامك و تس ارفق سوم ةسانج ناسحاو ماها انيا ناش لجرلا لي لت آن 1

 نوكولواركروا هس بيغ رت كس ركل كي ماجا نادعب كس للا وحجب وك يفتك مقيج ركع قى كر تيب اعدك راسم

 - لت سس آرك نهاد كداب نإ ءاوغدب داهت لول ي دك ايكا يكينشرم لودارا كا يانهع

 مرمي ا لع لويجن ضان رايد م عتس نا مقلي تيس اح انك ارك كاش حس نتوار ىو موو ىلإ توب نتاج

 شتروا لي 5 عر ذيول ثق كوكن اك ديق شي دود لا وأ نإ رو لت وا «عس تسرد رك راهن قس نولروع

 ص 246 رو ا يلا تو يوك رمل

 ني كم حا رهتاسس كس لورمل نااوج كأول نامي الاف يعض لتل_ او تع ذب «.لكاكم السا نم مال كس لم | وخروأ هس دن

 رو اان روا بو ةعتك ل نكت يبناسناوك ناب لكن ب درو « لين لل فس ل ايخ هووسرفوكن يد تيسر نا

 -ايد تزاجا لسا ىو دارامج شاك و ةساجوم الب ل ىلايخ ماخ ساروا لإ اجو ىاعكس تايرظ لرأا

 هلل ابذايعلا)

 كا رفودار ااكم جاه كس ابق ع * كس تققشمو فيلكا راب اكترثلا تي ىكذع ففخي نا هللا ديري

 ا وع ا ل اسم م

 د ني كر ايناس آكل ناسا سى اقتدتلار ظن يكس قا« هسدوجوم ةقلضردا هكا توب وب سفأ

 تاما ى كك دف ا ل و ا ا

 ليد سدت, لع نادك بطرشب كدي د

 تمتسدقي رطال جان لا كس لب آةيساولاو ناميا ها « لطابلاب مكنيبمكلاوما اولك اتاال اونما نيذلا اهّياي

 هجايارف يان تيرثعس نت: رج لاش كر ركود م اتدو العكس ث وال «ئزاس لمت بيرق كوت لب لطب ءذاعك

 لهون كيو «ىلارأ لوف ترورضالب لشمس لاش لي ل ب ىب نركر إب و راكاك هز مادا ونار راق هرهغو اب ر رار بج

 -<سذاجان بسس ارك تسصرم ان ءانانج اكن لا هريفو ليس كروان ريماقب يور يدعو

 نث ترروص كت رايت خاج اياعكس كدتماضر كن اب للام وج اكل ورسود «مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نا الإ

 تايكركذاكتداهت انروطب كى اح قي رطل طف لوي تداهت رع سقي بس ش عم بسس« تس دنت دب رطوسرئورول ايو

 - ليت لو لي لا لالخ بس وريفو تمر اء تمم الدب يلب هئدو

 1و 0 || بيطو لالة باكل 2 اءرف تدخ نب فار ترضخ

 و لب تس. رف رد ريعسلا تررطح ماى اورجاواوز ء وربه عيب لكو هديب لجرلا لمع« اايرف

 0 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم نيمالا قودصلا رج اتلاإارأ

 - كوم اسس ءاربشروا نيقلرص

 0 ع



 مده 0 سفك لانج هن م هرأي (4) ءاسنلا ةروس

 .ةمايقلا موي شرعلا لظ تحت قودصلا رجاتلاء( ارفق ثلا لوسرركن ثث تس ايرف نا ترعح
 (بيغرت «ىناهبصالا هاور)

 لفك ورسود نت نروح لو ىسووفنييرسفم قات اب ليم سا ءوركن للا وخ مقلي نحس لاا ءمكسفنا اولتقتالو

 ده ثعاباكتكالب ىورخأروا قو دوج ىكتيصخمباكتراروا قت

 تس فاالتخااكءالغ لي فير تت كمانكه ريك (ةيآلار مكنائّيَس م ُكَدَع رّفكد ُهْنَع نوهت امر َرئاَبَك اوُبَبَنَجَت ْنإ

 لآ نعل ب ريكو تنل في ثيدع اينآ رقع 0000000 زاب سرر درب لات س هرديإ هانك و كيد زنك ضنا

 -دم ل آريكد كمي سناب

 دلال اجقق حس دانك ريكس كسب ل مف كرا ورخص اريك سي ريمتوو كومان اوم مولعشيس تيب اه روك

 دهس لقأو لب رايك قلك ات ابجاوو ضنا إكس لي داير ف فااعمو وشو ووك ومن نك هر لس ناك م دعواكى اقق

 : لب ةساجومهرافكا كم اغص اص لامعا

 هرم انك عكس يدرك اب بس باح اك ارك نب هرافك اكس ومنكم رهخ صك اص لاغا اكسس ب بظطس كف م هداف

 -لو ذوب فاعمعس يري فرص

 :دارخت كل ومانك ربي

 دوا تسسربف كن وجانكم انف نلا لبن ئجاوزلا "بانك يا فس ترج نبا ماماءعس ف اذتخا كراع لش د ادعت كن وم انكر

 هموم ايدادخت كابل لم باتا كالا« ابك سور كك فير تردصلا راكد سلا رف ناي فتلك كير

 نع رجاوزلا “ىبهذلل رئابكلا'”لش, سي سرا ري نروضوم للا قم ف العر كرو والعار ناجي 2

 -هريثو ىمشيهلل رئابكلا فارتقا

 هس اجاهو تماس لاش اس يامر فذ بآل الت تاسدارخ كل وجانكه رج يكف ىلع اسك ةقالةقةقاقتق لا بع ن نبا

 رواجس كل وادعت قف ايكء اتا اهتكاب هس ركر اش بلاولا ذب كس هانكس لكس ييدجو كف التخا هدول جحد بس انم ول

 حس سئ راقت لوك م لا كلا ار ا وأ امككاروي وكم ايقاو عراوفاو تالييصفتا كن لا هن نيت

 نيبو تاس لي اج متم اما جدا كسا فلا ل ببآ

 هل ريو صقل اص لدارعت كلل سس امج ب ذس تم ء الع اة رف نلييهدايذ لكس لا



 ه هراب (4) ءآسنلا ةروس 2 مددج تت اج شف كيل نهج

 :فالتخا اطعم ل بار وال خم لبي هس داب كس هرمي انك

 وانك ريكو ان ومرة تس لوما ريكس ايلي حس نوم تمي آهروك ن# نيف و مس ناروا ل نم

 لاش قي ريك تاس رءافصر كارا ءك لبن اج يدك اعمر ورصد قت تك ءاوخئاغصرمب ل ركن قس

 اكو زخاوصروا ىلاعموكى اهترفلا لع لاةتروص ل وفود هوك يركن ب تنك تس لبا رو اء ليل رورضازم يك اعم بايك

 د تسلك رطب بج اووك ذضاوم لت تمد ىرسدددد انو مالك ىلاعم لش ترو وا« لص حروتتسدب راينا
 دول كرسمس الافلا كرب نكح تعآل 4

 لير "مما كرورض لولا و ورش اهنا تس

 دج تسابتقاه اونا فلطكىكك رشات دقت خر فاو يكرم

 باوج لس ال زم
 دواس داكن لاه دج "مكي كي اًيس مكنع رفكن هنع َنوهنت ام رئابك اوبنتجست نإ" 'ىرنوارغداشرا دك رماظ اي

 فيلاع ماك وداشرا لولو ناس روكي لش متروس ملل الإ شح ١وفلا ورمثالا رئابك َنْوِبنتجي نيذلاوتيبآ

 0 تيك ةروسءاك اج ايلاك رسود ىتو اكو اكتب آف يا باطموج ا ذبل قرفه لي وظل فرص

 هبشا ًائيش تير ام لاق سابع نبا نع < دوجومفاص م ثيي دم بتك ه ريو رافي داش اكل ابن. ثلا دب ترنع>

 ةلاحم ال كلذ ك ردا انزلا نم ُةّطَح مدآ نبا ىلع بتك هّللا نإ 2 ىبنلا نع ةريرهوبا لاق اممممللاب

 ثيدعلا «هب ٌبذكيو كلذ قدصي جرفلاو ئهتشتو ىّنمت سفنلاو قطنملا ناسللا انزو رظنلا نيعلا انزف
 سايقلا اذه لطروا مك ايكت مولعم تكي لكي تنس انرف سايح ننبا ترفع> قوم مولحموارم كل وتب[ وود هدول تس

 تقل لاا بيج ىلا: جس لا سلا تاج داك ةس لايتم ترضخ جس كل ميال فد تاي
 لك ايت نكي ثلا دب * تير ظن جس ب تحاضو كى شخ ايكون قل بعد زطاج ارد ايكوم لش نلوم“ اكل 20006

 حس هريرطتولا ثيب رح لقلت كن 6 لا( ارفع مج لع تيم ةروسك ل ةسارف

 تدرك ل ورش اي اختدقلا ليام رف ذة ركل وسر ترك تس يب

 « لت بابساروا تام دقمكس ان وج لكان تاب كسا ل مك تاب لح اكن لاب روا جس انجي ددصح كك 7 بز لخرس ك

 تح هاكر شرلا قي ف ومكر لرد نالطب ب قت جز لري ام نر لا اوخرول انك ان زمكه تس يبصخ اكوا

 رودرا« فس هاكر شي تاءدقمو بابا لج دوج واب را دولءائياجوم ل ين اكبسس لوروا ناب زك قا يكد رو دصاك ان ذ

 ارش اقشامل ايدي وأ سك با دجاكا الاس ل نازييرالالل ع

 «عسدارم كرش تن بارا حس رايكم وكن ل تع آمك ساي د باج بس اكد

 مصل اك لل د ور

 رارقءانكشسعاب ل تيخبتل از اطتف كس راهم لفن لوجان لاس عانق با 5 ايكومج بسيف ب اكتب او ب لس نزلي اوت



 0 دج لج شفتك انَمَج اهل ه هراي (4) ءاسنلا ةروس

 عل ] بس بسور 2 كيو

 الفن لال كلحا كس نب تدايع

 كس هانك اير لوم تيجاب بلقا كنا ئش

 كل جليم كك كس انزووركك نا راسل

 نود زال نا با ؟ او رم دورا ا بوو

 ناهس يك كر ص فار اع قد ل مليا لش فا الخ ترص فاضنا اني درار قت يصحضون اروا انور اه لب

 ندوة جبين ترك ولو ريرتولا ثيب دعاء ديار ذاكت ماب احس قرد د وااو ة حك ارك أ

 قاس هانكس كلود اكو ب بلطم اكتييآ و ول ل را ىلا جوبر نكبر هل ر ؤروا بيس ام ازكر كبس ان لسا ر ووك

 نبا ول ءنإو ةاجوم بماح هو قلي عدع هانل 0 وا 0 يافا | 30 سن

 كح داشرا لح لايم ننا ناقد
 8 ا

 انك عون كتم آل اك 7 ترورض كل [اولم نت رتل مئارعإ كس ل م لم جب فلك

 م
 5 قتتوكم: ايلوج ب لطم اهم روس هريرشولا ثييب

 ا ل

 (ةيألا) .ضعب ىلع م كضعب هب هّللا ّلضفاَم اوّنَمَتت لَو

 :لون ناش

 تليضف نلا ليثروك لإ ةرا "لس تدابشروا لع تل صح ل /(ةدابج درس ايل ض رعن_ لع ما ترطحز ور لبا

 ميدو نابل :لازرلاربع رفا )ع فاس لودرم قش ارم كرامج « لون مورس لوم اكل او

 يدايغب لكك سا كاطع رز المكس تماكإ ليات 3 توتو تذاط ىلامسجوج توعوي

 ردها اخ اكدتل اك الاد لاه

 تيارب ىالخا منا كذب لبا

 تيا ارب ّقالخا منا كدب كيا لي تييآن ا

 + لساسكوك وفانا مانت ىلاقتدثلا اج

 م دامفاكم ديا ابو < اتركذاضاري لااكتازايتنا ل وي 1و ا
 ا نانا نابت ل كلف ال

0 

 كرم كرت ابا تاج 0

 لسا حس لوقير طم اج حسا لو لج اتعب ىذالاك لاء ذج كش اشكو تجاره تل وارعو تب اقر ءرسحو

 هبت واو اعذب لباس يس ح تيثيحك را تبث ذرب ازد ٠ء< توم

 تسافر لك كن ت هس تبذ ىا لم تيا ىلاقنرثلا < حآ رتاري فرك ل ماس نوقير طز اجان حسا هو انج



 م هراب (4) ءاسنلا ةروس اكل سددها تلج جف كل نَمَج
 ةياالل رض اس ع تلو لاس اووورلا اعد كى رضي رولر تم كاع دوك ورسود لس نا . لطلب بلطمب 6

 2كم داء رفاطع اك بس انم كل تابت تسداتو ل“

 هدرا ]1 ءتسود نت وتو رمت ارضع تت ىلوم ىلاوم (ةيآلا) نادلارلا لزب امم لاو انلعج لكلو

 داناكب ءالاو سوا ذأ مالغ 0 ل ماابي

 نوم راد شر قر وأ تزن رلاو كس نا ثراوكس

 ارو ليث تنس روض ريو لا كريم رج ناس

 22 جب وو م2372
 ضب لعْهْطعبهَللَلّضْفاَمي نييدنأ دع د

 0 نيد ا كلذ ريغ

 ره ظفَحاَمِب نب
 2984 سو ب 537
 فرط ُهنأَ ءامآ . أي مك اًيْضِع نزول َنوفاَحَت قتلا دال ني ملا طبع 2 ل
 , ةيودؤ وص | مدرع 2

 اًبرض نشوبرْصأو : دو أزتغا عجاّضملا ف َنُهْوُرَجُفاَف هللا

 ليس َنِهبلَع اؤينطن اَوُعَبَتاَلَف نب انجي مُكْسْعْطاْناَف ن اًرجبلاب رغج

 زْشْنحِيناَو ٌنُحْوُمْتْملَظ نإ ْمُكَيِقاَعُي ْن 0 الا 4
 1 الو ابن ان ١

 اعوام سرا
 رِجاَوُشلاك ٍنِطاَو 0 كب ا

2 
 ْْرْدَجَو ةللاافلبعاو
 ينل راو

 نين 208 مالا ىلغ 00 يكتم تب 9327و مفردا سس وك

 اعل 0 2 5 يق ل اوَسلاد نور ِههِيَلَع ُبِحَي ام َنوُلُخُبَي أدني

 يا محو ٍلاَمْلاَو

 ا
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 ل هوا( اا وح

 ددابَنوُوماآَلَو م ماير مهلاومأ َنوُقِفَني هلبق لإ < 7 2 77 9
 1 قل ُنظيَت ا

 00 »ع
 وه © سكب ملوك يما ُلَمْعَي اًبجاَص اًيبرق رق 4 5_-- 0

5 2 
 0 لا رَّرَض يا ىا هللا فقَءااَو هرج مويلاو لدا امم اًولْمِهَعاَذاَمَو

02 98 

 ةيززسألا ير

 27 تا

 راّثكلا ُلاَح َفَِِق دَحأ دلال 6 مل ٍةَفْعاَضُمْلا عَم هِدنع نب هندل نمت
 مواد ولولا 0 دك

 جس ريح بن جم بتم تسمم
22 

 ا الاذصقا ززتكنيزلاذ َث و مْوَي

 سا نب تكد زاب( تس نآقاي هدي دشيل ا: )وادا لين
2< 0 

 مدان كنلا ليث[ اكس لانرودرع 000
 هول 8 - 3

 27 ل روا سي مليم لاقروتاك ل ودرس نس ىلا هتاف 0 مح كو تايظفي سرسوووكك يأ خس لاي نا فس دقلا كس

 ل واروك درعة بيس ل اروا رعد تليضلل أب هرجو لور وشي ا لمرور ادرجتامرفليت لب لش نس , يرض لاغ /
 مكي دب رط لا لت لايلاو تر تشادب# لو ونوم ات ف ا ىلا تظافحي لي كووج وم مدع كدتواخ را كت عاطا ل 117 7 1 4

 «لومر جال تامالع كارل اري قب رط ا وم فوض ليك لارفاتكلوت زروق خو ام رفريكات كتظافح كن اوك ور وش
 ح نا وق برك رج اظماك ىلا رفا: مورا شم ود وجت ( هنت ) لع وساكن ارو ار ؤ تسد وكنا ني رك ت تأ 3 0و سو

 تس ناةوركازوا هوه سود فيلكت ( ريرخ) وج ووازس راب ليك ف لي اش ابي ةسدكلا رسم ووركاولر ككل ا رتسب
 دب ىلاهتدقلا تارت بس وزنأ رق عسم ف. ابب كح ل_ ركب وأو وز انظوكا ترجي وق لبر كت عاطا راب يي روصقلي#رابب#

 2س قوي رو فواغ تق لل اددأ ورك ا وقروع قرا «وبر سد تاز كى ا مئاذبلل < الاد لاذ / روا ىرنلب

 امِهِنيّب اًقاقِش( لي لما ) < ئاسا روب تناضان اايمروك (اَمِهِنِبَب اًقِشووهشيرنااك ( نتءنأ) خا ناايمرو
 وتلا كس نا / يكس خلا تح قرتماضر لكلا حس لبي لولاو تر وب فضنم كياروا حس لي لولا ودم ف صنم كي أ تس

 4 دراتقا حطني ل قريد« هداف« لق مت (ي قالط) دوا ف الطوكف صنم يارب وشروا

 نايهرد كس نا وف ليج بسانمر كا ب , لب ركم تاك ةذاب حس مللوكمل اظل < يدك 1 مدمةيلقم



 5 هراب (4) ءآسنلا ةروس ا مدد تاج جف لاهم
 لي راركت لتفاوم ايمرد لس ناتو ذشا لس لإ ل امانارك مكس ل فذوورلا ارواءايار فذ ىلاعتدشلا-لي دك ادج

 سرنا تزجرب لاتشا كش - ا لاه تع اطل ج هس لن قارف يسرد ساب
 -ه مابا هس سزهر اف لزج لقت

 ردا ل جتاسكس نا ( نتي ) ور كل ولس نزستيجت سكس نب دلاور وورلد كير شوك ستاك ىادواورك نب ل هعمل

 بسب لع لذي حس موج قم لوجو ب ساو لاي دوا وفيك ر وا لومي وارجتا سكس لوراد تار قروا و ]لش حس قرف

 موج قا جتا هبكس للثمكروا ومر ود لج بسنإي لذ حس قتج نت دق اسكس قدي لس اورودروا ديت سككس ىلإ بيرق لش

 دج دضتا سسكس نا دوا « وم ايكوم جاع حس كر ىراجرفسوج داس كس رفاصروا «س ىدبي دارك ساي ابكر واو شيب مت ب رفس

 لاورسود تسمجو كا جس ايكاطعوكاوج هرشو لام روا لولاون ركب ى لات اًئقب( إي داب دوا مالها لن لي تسللت راهب
 ءارتبم َنِيِدْلا نو تكول ركل قول ورسددروا لبث قس كلم“ لب تابجاو كولو رول امرك نيكل ود ف لب

 ممل ملء ادتيسروا ليث دوب هدروا لبث تيل يحتج لاس ايكاطع ريغ لادم حس لشي اوكن اوت لس ىلا هتدقلادوا « جس

 روا هس اعكرركر ايت با ذعالاو تلذ تسمجو كو والعكس ل راروا تجيك ل را :ك ك1 سرفاكردا م ٌديدش ٌديعَو

 ملك باروا نيف نم. يج تحك لن اميارب نادك تم ايقروا ارو لين شك رغب ف اعكووكل وول ل اءانبا كولد
 ايكاكنا الب مس لسد نإ رترب هوت - ل كولي كا اهيج هاتر "لقا طمس ع اود وت وت ناطيش لي راك ل تروا

 م ا ل تس رك رعت لي لا حس انكر سس دوك لاوتإ فس قلاروا تس ال نابياهي ناوكس تمايقرواري دثلا ب رك اق ن اسقف

 تاك اء اج كلانا كس نا ذبل اناج بوف يالا لت سدرك و ووج ب لم سا ناصتن كب -انق لاين اصقن لوك

 ماكل راك وطي انك ينال ةرعاب كس كايت ني زرغص ( نشل مارب هذ ب ىل لاقتدلا كش -4

 ومش اسس نع لو تسا قلو رباب كس هذ( يا ) لست كن يؤم كار وا درك ف اضا لب لوب انك لا ايس دك

 كياروا وس اتء كت ل تر وصلا لس حتا خر ةنسسح لبي تاءارق يار وابا داس ذبهدايز كك هك

 4 ماك جاي درج اا ذب تبءهوالعكس ةفعاضم حس تصر فب ا ضاخروا « ديتاسكس دي رشت 'اهفَعَطيا ل تاءارق

 ناهي ناوورك كس لب الواوكك يأ حس للي تممارب مكب جك ؟وم لاحايك اكرافك لب « لل صاح تقوى ل

 كح لي الر ني واوكب لوك نلا مك شتس ١ كد كنس الوكي آروا ءاكوج ى اكح عا لا هوروا اكعد تدابغ كل كس

 راومت كح ناب زوكى ا! شاك ركو زرآن امرفانكس لوسرروارفاكز ورى /( دارم ىجسلا مويه ذنموب)

 مادا ل نم اتدداءكس كف عوكل اجلي لن لسا« جسدختاع كس غيتس فورد لوم (ىؤست ناجي دل

 بلا ت تأ رسوددك ا ييجعسجو كى كانلومب ند ل اء تس اجومب نش ام كس نا زووك ص هب ئَرَسَنُت ىا كرك

 هلا ايمي لل لوكس لي لامئا سا 1ث كس لك ايعي تايلوس ثلاروا"ابارت تنك ىنتيلي رفاكلا لوقي'

 .نيكرشم انك ام انبو هّللاو ل شبل, شيك تاس لبي تتقوءسودروا« كس لت



 (مددج) الج شف كزكلاَنَمَج قف ه هراي (4) ءآسنلا ةروس
 «عارؤ هج ج2 هيلع ان 5-7

 اللف قش يمد ب ىيبج
 دنانغ# , «تسرت رم اكذلابها خص ست ف اوف :

 «ةَبِيَغْل ريض كب يغلل ذ مالعرسضج_هراشا فرط كف وحل وعفا تاظفاَح لبي لا َنِهَجوُوُفِل : 7

 -< ىف وال مكايدرل ه راش
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 بتباو# اكردقم لاوس يي ةتارامآ َتَرَهَظ نآب : :َنلوِق

 برضروا لارثتعا تحتل ب داب كس نا لومي شي دئا اك ل لاررفا: تس لاولروكرك سات | مولعم تس تييآرماظ لاوس ب

 ماعز يشم ب ادج اكل اوما «جساتدة يروق كب تدم ترب فوضوي دنا فرص بان اكم ا اكالاح ليث ماا سرهيد
 كس لوم راج م كاري كفو ل [اوتومروبظاك لامر منبج ح تراك ايديدت هناا ثرَهَط إذ

 .ديدش ريغ اًبرض ىا ءاّرضع نيشي الو اًمظع رسكي ال ىذلا برضلا ىا «حّربُم َرْيَغ اًبرض : ّيِْوَق

 < باو# اكردقم لاوس كأن عاستالل فاض الاو :َّقْلْوَق

 رلوج  ىتروم فرط كيب تفاضا ىك قاقش لابي دوا < لوم فرط كل وعفمإي لعاف تطاضا لكردصم لإن
 وسل زا

 «فرظز# ,هريغ ىف زوجي الام ف رظلا ىف زوجي < هدعاقرو# وبث لح اح تسرد اسال فرط باو

 / :ليللا قراساي بج بما اق لوم

 .اولِسَحَأ وو :َّيلْوَف

 ؟جانا' فوز ل كس هدئاف ل كا وُئديخأ م اع رشم وبي

 ير وصلني و باوجاكردقم لاوس لباس للا يبوح
 عمة ف طعس قنا دامت كج يي هللا اوُدُمْعاَو فطغاكس اه يرتلمت ءاناسحا نيدلا و لابو كعب اون

ِ 
 هجم ردع اشنالا

 اكو ريغ ورفسو تنطر تعنت مي م قارا قثر 0 بنَجلاب بجاصلاو :ّلْلْوَق
- 
 تروا ب دركرم اح ءُدْيِدَّس ٌديعو ممل ء م العرفى سب «ح فو ذكرت اك اع ءارتبم خلا نيذلا : :َّقِلْوَق



 ةاراب عز ءاسنلا ةرون 3 مدد ثلج خف ترلانَبَج

 هت
 :كثاب ا طبر

 اق وقت لوورس ل آب لوم روك كتف ارم وك ىف لكلا لب نا« لين كك د كم اكحاوج قلت لانروع

 م

 :تيبكاح اكل 9
 كى ايي سيت ود كت يمكاع لب ساس نايياك تيما كل ودرمري للروم لا« ءاَسَنلا ىَلَع َْوماَوَق لاجل

 لا تايضأ دادي «بس ذاتي روط قرطفس تدرودرم لم لس تيحالص نان دوا تدقنادرمدج جس لبلو كيال
 د لات لووك دوا تن اتوككتدوقردا لو قدر
 تمد كى روزكى رط لسا وكتير وا ايانيوكورم لس تجبر ش فلكم اكل نس ئرايتغادوا 00 قرسد

 ىراخب 3 الكت عماد للك 50 ضني كرك أقفال كارب رس كت يرو جس امك رود مس لولي اهم

 ترو يأ وما ةييسا فس لس كوم يئس اير الف ذكر موقوو' اج (يارف ذة لي شع ىلوج حس ثهيدح للا كا
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 (ىزاغملا باتك ءىراحب) كة يع

 بلغ روز ضو اقتتنا اك رمواو تري الووكى لل ايكوبب تباع كري سس نايب < نور قت يلام ل تييآ كيك

 روا لك تليضفو راكب ب ناروتو ودرع جس قطن نت اك مموتوكس ا ع تيلباو تيحالص كم اكل اقوم سمح

 رواد لاف حس درم ىلع ىلروا تس الاكتمدوم لوكس نكتب ةاج قلو ارفا كتل اتبع تس دابا كس مو

 ادلب مومتروا ليترك اجدع ذب حسدرم قتل ب تيب اح تف

 :جرداكن لاروا ل وقتك لاتروكل ب مالسا
 كح سدر لو بجاو ىعي ام ذكس لودر ةظتلس لقرون“ « ٍفوُرخَملاب َنِهيَلَع ىذَّلا ٌلشم َّنُهََو 258

 هدي دج تيلاج كح ركل اوت فرعوكت الينا اركي متاكتلث ارم كونك لاوفوو لي تيب[ لا هذ كس لاقرو#
 كلك تروكللب «لوم لاو قروصق وقس لولو درر( 2017 رض تبلاءإي زك رون ورم 2 اننم اكد رثو

 تييبدت كل ويدوا كراد اخ روما ثرروكب ع بحباو راد مذ مق رسودري درم لباقتلاب كس سقاس مزال راد مذ لمت
 تصرخ 0 ذك كتروكء ب دادرمذ اكش اهم بسك ل كس نكاد وكل وقرورض كن اورم ولعه دادام 0 ىكعضش امو

 - م اظن كت اجار خا كس تدوم ذك درم ةاعس تعاطاو



 مج تاج شف زل اَنَمَج هذ ه هراي (4) ءآسنلا ةروس

 . :لق وقتل تءروكل دي لك

 < طم غتر بعل ذجردنم كلج ةزادلا اكلراح ؛دجرد ايكو تسرك 2 5 ا

 010:8 شئادبب) رك سمول دو وردا ءاكوم وشريت فرط ( رج وش ) منج ابك سس تسدوك ا دغدئوادغ

 نادبدوثوهروا«جسرساك اسي تبتر اك ويتم هلتوبل كرتوادخ يثومر لاجمل كرب وشنت !ول وج هسا

 (4:56:9 نويسفا) 2( را حلاتك سرب وش نيس ا لش تاابرج لاي دج قىياعق حلاتك اديكبت نايا الاومئاحساك

 لئ زكرماكل م دورتك ترو# عررطىك ىلر مؤ نصروا لولى سيكو ابكى قتشيبم ردا س مالك اكادخ ن آر ق

 1 د مناقا ى أس قرين زكري دج تيلباجو كرف تيل اج حسا قادت اسس نيم سن

 باج بتر مروا قواسس كس درع كسل ولف لكم رواربكش تيثيح ب تروس اهلر سد هتاف اخ لش تان اكم اظن دج

 دهس تحايدوا حماتك درم لاي تالماعم ي اهننا

 :تيرمولظم لت روك د كي حس مالسا

 اوم عرورش لس تنفو ليس ب بل طس كملف وخلى تحس مي فروا لوط وت نتا عورات: كت يسون: تسدد“
 ماتم نا اك اوك الب ايل متؤكتيمولظم كتمروكيلكي فرحان رك[ نفس مالسا ءعس ىتر مولظنم تركب سس تنذو ىكا
 5 شيرت سروار تورك 52

 :يرظأ وفر لسد ب كس تدوع

 دامت اندم نتاكودافتساوك رب حس ل ىلا قلي دقات روك نام نضر

 :يرظناك نحول ل تاي كس ترروك

 دهس نو كقسالسو مادو ب قرش تسد وت هقير راك نحول لن داب كس تدع

 :يرظناكت يت اسيع لأي ]داي كح تءدوك

 ثككي هلسص ىلا للي بدول ء العكس ايند لاسيع مانت لمع هاا سيك اديترانكر دل لانا توك طمس يرتدي

 جهد شسسؤلاهخ يداك اضم شك تم لج ارد شحات



 © هراي عر ءاسنلا ةروس قع مدد ن0 لج حتف كلامج

 :يرظنى رتب لي داب هس تددوع

 1 1 ع تالاع كادوا ا انا ارت لوتس وا توجت اوكتروكدحإ كس لائتنا كس رببوش لي بعذبت م فوت

 اوكا متن احا مرادلا تسل اك ترو هدب ىلا د يي توك مظل برب كن هوك
 9 ا

 كل تس اج يس دركلا نتي كس للا هس فين ع تس كس سود

 ا 2 نقلت بامارلا تالاعدت نك لنك
 زول
 ل انج ىف نادت سدس رم حس جي ىف لول روب ف تالاح تن روك رو هات مكر سد اناك رقت ا اف تساهل سداديلي#

 -اهتاحاجايكراش( جرو قي ) قواب قرم هثوكى ا تاج لج

 :.دقإ رطاك الصا كادوا ويت كامرا:
 ٌنُهَوَرِجْهاَو َنهرظِهفَُهَروُُن نوفاخت ىتّللاَو نت سارت ناي دقي لات "كس رالصا كنا ذم أرق

 ملت ياك رالصا لكنا جندالبي

 يقف ان كرب م وشو ىلا تودي تسب اكن اك يب جيدا 714 ات اب حس فس ام# ضو هدرا ام "وكلا تس كر

 ثدرثاإ رو صاك لامر فانا حس فرن روت ؛ َنُهويِرصاَو عاملا ىف

 نااكمماشوم لير فرح لادج كه لآل يمت اب ب تس ظفاكس .عجاضملا ىف لوب مداني لختي ارواوج ل احا
5 2 ُ 

 - اكتم ن تشي دنا اكن ثم داسفروا وجودي كك دوك تدون لاه قب ل

 «تس دبي هش ناار كاب تل لا تس ب تزوجا "ل دنع ..رافترت ىزز ازا 0 00 رض ىلإ ويم“ ري داون لاتفيا أفي ترو

 كا كراء قدا 3 رف ع اتلطمتس سدا زوج داشرا ل ثم دم دسك ضرك كذا د

 2 نا درس كر ار وكن وقر وكرسي مكر يح َب

 3 0 هد 0 هز لسا

 ترك ولي ىلا ووك وود ىلا ترضخ[ لوب لازان وزوكب تييآتنفو قا لح حس هدارا كس مانا 0 200

 دار خوض بي اكل م اتثاروا مح لاعت



 رم ه هراي (4) ءاسنلا ةروس

 :دققي رطب كيآ اك الصا

 0 يوك

 م
 00 يفت حبلا تك ر سيئر اينخا اك كرا اغير 7 دس ل

 ناب قالون ا فس ناتو ل انام انتتخا كس نبت انغام دن ايانغام نين تلك ركرافس كل كس لاو بس انه

 0 الع قفاشروا .

 هداقروا ىرشب نحر تلح

 خس رآل صفا اروا ى

 لوثج وأود تأ ننال 5 رقرسوو
 35 خا 7 هر ,و م ع 57 7
 تارايتقا دول ك سك ادجروا سالو تهب مارست كيا ءعس لاو اكء اهقفا عسر سود ضر

 رواايكر رقم وكن ايفس ىلا نب يواعم ت يب بيو فَ سابع نا

 مراهق كي حرر ىا « نإ هإ رطل واوب# بسس ايه كت انيب درك رقت ايمروكس نا لب ار كل ولوو ين لا باع نا

 رك اوم مولعميتس لاء لي درك ادج لي دالي ليغ احايد ٍ

 كرفان ةنس يدع تارايتخا ليما تذو : تحك لات ارايتغنا قاارع ترو خروطا
 -اكوم ذفانحررط كدت

 وجركى وكالات بلطم اكلم *جساوم لا اعتتسا لبي لب اهتم كس وير ادتبارقلمج ب ٍبُنَجلا راَجلاو قر

 كسا قم ثييداحا ! وجرت اي وم راو تشر هاون اج ايكك ولس كى تق سر قالو باطما وت شرادتبا

 بعنل آآريكاتى ٌُ

 قير يغا مدت قب ع لوو قويعدا 4



 © هراي (4) ءآسنلا ةروس 2 مدد نلالج شف نتلاْنَمَج

 لي لد لس اكيئاج ل 7-0 00 ابيب ل فل شتي د١ دليل: تن و اعتثلا رورو رش

 امبالا بانك ملسم حيحص) تاكوم رباك كرار لس ماد ل ار

 قدتي دوخروا لش دوف كلب داي نس بسس لبي نلا ل لوم لاح ل لادا ىكو علا ف ورواد تلا لوقت

 يلو حر

 فس تاارطت ثا تو بلي نيد ملك تملوو ع ىك اخ اندم وارصاكل أجب ىلا حس لج ابا رست دحب كس رورو رف

 جايك او شي

 تود اذ هلا الخ تسايكل أل ىلا ةس دطلا يوك سد ررطسا وآل نايعج كل ضف ىلا تملا ىكي

 تيد دول (ادخ ناكدنب تروا سلا قضم لايعو ل ا نيس ا ثدواب تاي انج درر عس يح لا اوورواومم

 0 لت فيرششمي دع رب تفتت فأر روي« لاحدتض قاب ابن لكحل لكوال_مح نومك

 ايد تمد بجاشلا' 0 َرهظَي نا ّبْحَِدِبَع ىلع ٌةَمعِن معنا اَذا هللا نإ” رفقا الس

 شكر داد لك ءاروا نيكسروا / ايلءة سن دلال اعقل اهلك لا ا ماري تدب ثااكتتنل اك اتركني هد لتس

 -تدو:رابظا كتف لون كد كدقلا حس زج

 شارما كلاس ل تمارب «اًدْيِهَش ٍءالؤه ىلع كب اًنذجو ٍديهشب ِةَمَأ لك ْنِم اننج اذا فيكَ

 هي بس ناري ؟روضأ ا يك رامج وق اناد لس لوبما ب اخت ا دايم وكم وقى 1 ماي رمت ل مكرقلا ا هل اني د اوك هاكر أب

 نونا اتش م لح 0 وناوي يروا ليث جس دللي كس ليد قتاوك دتففلب مكى

 ىلي اء اي لادخ فس سوي مات 0ع قى وتد ا للا ل نت لن ساير ف نيب تالاح كس لوتس كارو

 ب داينابدقح اللوك وتما ىقب ١

 ةالض اَهنِلْوْرُن بنس ّنآْل ِباَرَشلا نب ىناكَيْمتسآَو اؤلَضت ١ نا مْولَّصلا] فسار الوم نيله

 أ جالزاب اّمكجيلَو اذحجضت نآب َنوَوُعَتَمومَلَعَفَح ركشلا لاخ ف ةغامج

 اوُنصُت نأ مكلف وايش نيرفاش أ ل ل ع ُولعُي

 :رق ْنَع ئبندلا ُداَر رمل ليقو ئتايسرحاامكحم هل َنآَلوَ ,داتبعلا ئبتششاو

 زا بنَ ملت نيرفاسم ئآ رَفَسْلَعَوأ ءاملا# ةظئاضرد ضقت كن ريغ نب اَعَرْوُبُع الا

 يا قلو دج 2 2 06

 قفو َءسْيلامَحَمْلَوأ ندخآ ئأ ةجاخلا ء ا دخل ءَجْوَأ نتدخل

 دِجاَسَمْلا ىا ةونشلا ِهْضْاَوم
5 



 مديرة ج خف زملاكَيَج يذل ه هراي (4) ءآسنلا ةروس
 ٌىُعِفاَشلا ِِيَلَعَو ُهْنع هللا َيِضَر رم نبا َُلاَقٍدَيْلاب ُسحْل َوْعَو ٍسْمّللا َنِم ىنْعَمب امُهاَلِكَو ع الب ءاَرَق ا لق

 ركل بنغلا يما ةولشإل بنز 00 موا

000 00 
 ايلا مم كيد ا يتائلش ارائك

 مهو لَن نم اًشَح 2 اَوُشَع ناك هان
 5-0-0 ملت اوُنْوُكَتِل َقَحْلا قْيِرَط اوُفْطَحَت ليلا اوْدِضَت ْنأ ودير ىدلاب

 ا ل قوت فشلا دكت مباح ةيلووطاب قلو يهزببتجتل م مب مك ربحي

 هللا ىَلَص ٍدْمْحُم بت ن م ٍةروتلا ىف الا َلَر ثا ئذّنا ميَكْلا َنْوْدَيغُي نوف موق اداه َنْيِوَلا َنِم

 يشب هرم اذ َمّلَسَو هِيَلَع هللا ىَكَص يبل 0 اَبيَلَع ْمِضْو ْىََّ حض َّنَع َمْلَسَو هيلع

 وتعال نوفي و تعيساَل أ ٍءاَعدلا ىَنْعَمب ُلاَح يسوم طا زن اميصَعو كلوت انعم

 0 نلاَف اًحدَق انطوت اًنيرخَت ايل مت

 :اتكتكل بر ردن ني رشنا لاو طن خمسا يدعو ردد طارت
 ل 502 را 6 ع ْمُهَدَعَبَآ ُهُللاَمِهْتَعَل ْنِكَلَو ُهنِب لدغأ 0 نلدادك
 13 ب انلرَت امياوصأ بتِكلااوثوأ َنيَِلا اهني ِياَحْضاَو ماَلَس الس ننوللا دعك مهب

 ِبِجاَحْلاَو مبدل ب ل نباببف انؤخنن اَقوعََسِصَطتْن لبن ةروَكلا نسب

 ل يْبَتلاَبْحَح 1 م اًنعْلاَمَك ةدرِق مح سمت رتل انجاز نزل هائاخ اضمن

 رح

0 

 ملسأ امَلف طْرشِادْيِعَو ناك ليقف ماَلَس ,:للا دبع ْمَلْسأ تل َرَئامَلَو هوم هُئاَضَق هتلر اكو
: 

2-7 2 1 0 8 
 كاّرشإلا ىأ َكَرْشينارِفْحيال هلئاَّنإ : ٍةَعاّسلا ٍماَيِق َلْبَق ْعْسْمَو ٌسهط ُنْوكَيَلِيِقَو ِمِفُر ْمُمْضْعَب

2-2 
 اش نمو باع الب هّنجْلا نجدي نأب ل ةرهغملأ آكَئَيْنَمَل بْونُذلا نب َكِلَذ ىوب َنوُداَمْرِفْعَو هب

 ارييك هآَمْيظَعاَمْلا ىف اِدَقَف للاي كرْفُيَنَمَو نجلا هلجذي مك وكذب ةنوشلا ني ةيَدَدَع
 2000 29 و

 مالا نيل ىأ فيجا هللا ءاتبآ نحن اْوْلاَن تيَح ةْوََيلا مِهَو ْمُهسَعْناَن َنوكري َنيؤلاَقرَبَمْلا

 !اَمغأ نب َنْوْسَقُي َنوُمَلظْياَلَو نئْئإلاب ينم ْرَبْطُي َقَزُيةْللا لِي خهسُفنآ مهجيكزتب
 .انبب ُكئيماَمْفإ دي ققلَو كيذب بْوَكلا زا لع َنقَرفيَكَيَك_ايجيعتس رطل اولا ةَرْسِقر دف

 ٍ 3 مم
 بي [لارك كل لاءوتزب تمزارغ تن اج تم بيرتس زان لش تلاع شن اولاو نامي : "يجدي جي



 م هراي (4) ءآسنلا ةروس يك (مددج نيلالج شف كنلانهَج

 ترد قاب ”لم شرم قب وجسم أ ايل مث 2, لولاه كم نامي اقتانح زانت تعامج ل شح تام بجساكل ون 7

 1 لفك + لك تبانج تلاع

 اور غم طا

 لاو سر يصوت لوب اكزامف تصف اكسل ايكابكروا( تس معو وروا) «احآ ب 2 م تيفال عاج ايك كوك فام

 6 اًبنجة مهلا ئاايوج توكل داو او تب انج تمل اح( وصار ار

 هت الاجا 5 :( ليف ) كح تابت وج طرفس تلاع مكس نتا كم حس انكي لولوو ورقم رع

 0 ل ل 0 1
 رواج رثئاسس ماي وعود ناصقت ىلإ ل ملمع تنال يدع فلا نم

 وكسا ىتءوت قى رازت كلل كس تجاح ءاضقوج لبد.( طتان) هج

 « نإ ثأك كيا كح لاؤود ناادوا جس كس فارغ

00000 2 8 3 - 286 0000000 2 1 

 اه كاع تداكتت قش ناروا ع لولى اك ةنقلإةئةنقاكقر من نمب ا« نيل كح نس تدقق كس لاء بس ذوت ا تس

 تس ل ايغ نبا دوا هس ايد الم دضتاس كس ( ديبلاب سم ) ىتا ىتكوكس ايس م2 دع اي
 لا م ل 2 2

 «ىاقإ ت ىلإ كك ترابط < ذافرعب و بلطو

 دراعات ؟رشود ب ىف 8 لا ورك متق اك كاي دعب سة ضر تتقوؤ هي

 كس تس ير ظل فولي كوم ف لدح أ نول هي لوحتأب دوا نادر سا وك ارا

 دوا ؟عسايك اه داصخوي اكبأنك يم اعد ل 534 0 مايك تالاققتي ملحم خما م الاو فسسركفاعما ذم لاتقل كي
 و

 مات اج ثمعس نوار( آل) ءاج و هارى 2 ةساوددا نس سيفو ارم اب كس تياطبوو نإ دوبي د

 تسداباكدتلادوا ومر كم تان نا كاتس تركب حس ناو دووم أ 0 ونش تاهل ءاج وم جت نا قلك

 7 تا تامكنلا دوبي لقت تس لاك لاو هس اجب عسر 2 نارك م هللا دوا ع ىلاك انو ظفاحلس

 لس لك ١ نإ اير ف لذات تافص ىك نفل
 يع ا 7 00 م 0 -

 تاليا ةرعربش وأ لاو كس اءرفب تنل فاق بأ بح

 12 نإ تك (هرتتماعر كرات )انصار حس يآ وردا ةساج ايام ل“

 ايت ف اخون 0-0 راما ناب ز لكن اروا « ل حر ل زرنعط ل مالسا نيد

 رظناة ابك اًنِعاَر قت« انرظناّوروا تك عمساَواتتفروا ءاَنعْطَو انعيس. اجب انْيَصَع لو كادوا ء سيك

 رفا كاوا لسدقلا نا دلي نوب سر حل ا رو رتب حس تأ نية وجون تك ( قط تياعر كراج تي )اَنْدَلا

 ردا مالس نب فلا يكل اهيلج حس ذو تسبب رك لع ال د نامبا تس لي نا ذبل تس درك وو حس تضر ليا تسول 18

 ا ا ل باتوا وو اء باتصاك

 ان ع سا كنار قع ناي هس دابق لاك عارفا ل | ول م( شم ) ب 2



 1 تا 6 هزدزاج فو ءاسقلا ةووسم

 اكو تمايقلا ل و يرو انا ا

 8 خرز
 هو العلس للا تك يولي اج كس كرشدجتاس مقل فناوموانن تسلح ل“

 باكرا انكم ذب ثاانيقإ اتاري ليش( كى 2١ اسكس شلال و وا ءاكر درك خو لبي تنجب باع مخبوكن لاك
 ارز ارودالدا كلتا لباس نوال اج لإ دوبي ةودوا ؟ نإ تس رو شا تسقي اوج احكي نا (روكول ناس تيل ايك

 دهل رف كس ناميا حاننج او كت شاد 5و هد كيك كوع هال ضاعن تاكا 0 لال بونك

 كدت لس لت لباد رك كلم لاما كس لاا وكي كدداجساتك هنأ ب

 تس ارا هانك تري روا؟ لبن تح دئاب كاتم اك ادب

 | يبوسل تير يبجي : م

 7-0 ةولصلا اوبرقت الو” درو رب ل وول ع ناك كت اولصت الر يش 4 ( ًةولصلا اوبرقتال ءاوُلَصُت ال ىا :ّنلْوَق

 تأثا ل ود

 لاحم لتوج يلع فزوطتسر دواي اركز شت ضع بلو كيسا لد ١/ ءِلاَحْلا ىلع ةَبْصَ قوق

 وصلاح ب دو كوم ملاح اًبنج الو ازيا بون مجو كس: -ت يئراكسم تناو فطعاك اًبنج ءاكدم

 ذاضاك ترابع ل ا ِهِريَغَو ِدَرفُمْلا ىَلَع ُقّلَطُي َوُهَو : َيِلْوَق

 غماينجرواع زل بت لاحت لت انريمك اوبرقت ال هبْنُج اوس

 احازبل« ل رباري بسم ٌةمورك يروا مور فم بي سنع ماع ماكس بانج ال ررصم ما 1 باح

 -2 باج اكل اوصل يارصقم اكو

 تاع نا سيق انوق لاو للاعالاهب

 برك زامل تباثج تلاعروا لرش تلاح مانع ري ئراكُس ْمَّتنآَو فطع# اَينَج ل وح 29 انو ئاو

 ىف الا لاوح رسب وس رب هاد لات يق و

 دج ايلوكىا اذ_ناَعتيس امين ىف أشم اح رق مودل



 © هراب (4) ءآسنلا ةروس 0 موده كالالج شف كل انَيَج
 ده لإ اطعاس ببز ل لكك شائقت قل نام امارميضنر ِتَقَوْلا لْوحُد َدْعَب لو

 ينطفسيما هنوانع برد جوست لأن مجب ل اًبيط اًديعص اًرهاط اًباَرت َيَلُوَق

 ده تسرد ماس هرب رقي تير والعكس باد

 رواه لفت رعت ير لحا < دئازءاب لم مكه وجوب كن ث تك يدج سدد لول ناي ٍفَرَحْلاِبو : قوق

 بابل فركب ىرعتس

 هلدع لامع-تناري ع مشإ عّمْسُم ريغ لج اناتييرصتءاكذاضا لا | ِءاَعّدلا ىَتعَم َلاَح : لو
 تْعِمَس ال ىا ءب ل تكس ءاعددب عمسم ريغ رول فوصومد رواج فوم عت او تصدر يخش يلحجا تفس

 __تومب رامَمَصب

 تتامم تم تنور لاو ايت نوبي لامتتتسا كك ىلاكرلكاك ءانس عار ل تخل دوبي قي َبَسُةَمِلَك : : نلوم

 ترام انيعاو ىارل رك انعار فور ا تكد جاكادئ فلا لم ترروص اه نقش

 تتار

 -+ مكسيك مُهَسْفلاهتيكزتب : :ّقلوَق
 دج هس مزال ل قع ىرعت را ًئيبم ركايد ركود خال كت ناكيبرمما و انين: نيب قلو

 2 ناقه سد ب يم

 جوف

 : لون َّس

 كبار شكجس واط صقاو راك :قلاتاقاقنق ل بسر نحس زرت «ئراكس متنا و ةولصلا اوبر قت ال اونم َنيِذَلا ايان

 بج اقم انا قال برش لت ل اك تدل كم ارك اح لطخ فون نزلا بك تير طوف ليأ كي يس تمت
 اهيا لسق” ل زان ناءايكأي داني ماءاوك ةقالتطقناكفت لكسر تروا ايكوم ”تتااكزامف كب رغم لك لاكش ارت بسبب

 كبعن نحنو نودبعت ام دبع ال نورفاكلا ايي لق ءايدحذيررط ل ا.ه ىعمت تس ظن وب لع تروا نورفكلا
 تس اجى تزامف لت تلاع لشن لكم امر ف بنتلي ل :لارفل زان تي اوروكت نس لاقتتلا و «نودبعت ام

 :تمر كب ارش

 باركت اي يك جالب فرص لب لاا ارزكش ( 15 تيك )و رقلةروموجاتتدو مكس سمك سووير قتل بار م

 تول ترب رك قدرك برش تدعي لا فس تعامج كيا حس لي وناس انج « شين و كدثلا « جس زج كدب

 <[ لي مرو



 (مددج) تيلالج سف تنل انج الارق ه هراب (4) ءاآسنلا ةروس

 أ برم تت ابدت زك خيا كلت تلاع دشن تاقدا ضنك تتح جسد تكلمت روق ا
 لكى قدركت غنام خذي زامل تلاع شن ر ذك لادم لانمي سادت لجان ان هش تابعي

 ده لقاك اا ماس قلك باشي حدد هلا

 4ينكابذلي اىدآ يوم بلغ ايا كريت بح دج لك ايام ف حل نير سمبل "جس مارت انه ثم زارف لشن تلاع رطل مل

 بجي داشرا لي ثيدصرلا اريج شي ةئتسسروانح ذي زارغ ككل بي تلاع سا لوكس دروب ق

 .ةَسْفَن ٌبْسَيَق ٌرِفغَتْسَيُهلَعَل ىِرذَي ال هاف مَّْللا هنع َبَعْذَي ىتح ُدُقْرَيلِف ةولَصلا ىف مك ُدَحَأ َسِعَن اذإ

 (ىبطرق)

 تلاع كدي تدو ةساجاله شا اكد لانج اياناج وس تس يدوي اك د اكول ل ترك قبر

 اكد فس رك اعددب كيسا كس رافختساوء اعد تس اجرا« اكلَح ندبة و لل

 :ماطا م
 لبودان هس لاي جلي ددكم اتم ماقد لاي دكرجج ىم | ك كح تداهط هس لاك س مركو ناحالا ذب اك لاختدثلا

 -< لكى يركتسما فرعتلوب يروا لوم
 هودارم حس تبانج لرش عر اططصا جس أ ظفل حس ىلا« لئن كس هيرو قرود حلاك تانج ابل الو

 قدآ تجي كلا هلكت جس لوم نقال تذوب نداخ ينم وص ودام ل براوش اب حس تدب ةساضقوج ب كتاب

 -<س ات اهوةتاكرب تس تدابط

 لع تلاع كت بانج جسام ب موهطماكت يآ[ ا فس تع امج يآ حس سب نير ضن ءاهقف , ليس ىرسباسع الإ

 ءوكر عب نسب كل ام نب أ وو نب ار بكر ار اوم نر ذك دهس كس تدورض كي الا جس اه اناجش لم رت

 تاق ماحب لين تار لج ايلاررطعتس ىلا ةس تعامب قرود ايكيا هس وري ل ارجاروا

 لين م جس كت ارططح ريو ضتروار يبت نب ديعسم بع ن نيرا« ىئتررط> اري ءجس اتكساج ايكم م آل اج ومب نقال

 دل دك عروجر فرط كن وبال تف كك لاسم

 كس لامتسا طظافلا تلا نس نآرق قلل باتكل باع ءالع (ةيآلا) « باتكلا نم ًابيصن اوتوا نيذلا ىلا ٌرّثملا

 4 هام هال امم هلع ملل "جايك يددصح ب اكملت باك” لإ

 كح هك وم ل كيبهوعساعمورصقت لس لاروا رود كل ااقددج وم لاي كس ناصح كيج اكول باك

 تسد يس ركل لال نا نو هعضاوم نع م لكلا َنوُّرَحُي

 ساب ارك لي تو اقفقت ركلات يس 7 كي



 5 ةزابز 411 ةروس 8 ع. تيس

 تقع نيب تدق رطاماغرل "اج ىباوروا تح تح

 3 8ك
 نيام لالا. ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ة

 وا روما 1 هدتو اليبش ىدفأ نخنأ َجيلاْوْلاَ

 اس يسلق نيداش 3 أ ىأ هالؤط مرح

 ناَرْيِصن ْهَلَرَي لَك ُهيلنَحْلَيْنَمَ لمهن كب اًنْيِرْطُم

 ل ميل ىأ ِكْملاَنِم ةبيتمل

 ربط ئن ورا
 . مِلَضَف نم ُكَللاَمَهتااَم لع

 لعفتو اَعْلا
 2ى

 م مصقو هاب نيد تلاخ دقو دمخم*

 آلْب 2 ٌذَعْنِماْعِناَم

 ٌرَدَق امفاَت انيس ْى أ ريق سال َنوْوماَلذَو د 1
 هو د

 ةلسوةيلغ لسا يكف حل ١ يأ ساما َنودَمَي ١ لب مأ 1 د ةيرقلو]

 اذ ناكول نولؤعيَو ةسغ ةلاَوَو ةوممتت ىأ

 ةمْكِجلاَو بنِقلا َناَمْيْلْسَو َةْواَذَو ىسوؤُمك 215-002

2 2722 
 هوا ةاكلا ديالو أوم نغشتَو عشت هئاذل اكمل هاًميِظَع اَكلُم مها

 3 ْلَيَف ِءاَسْيلا نع لمتشال دب

2222532 2 - 

 ملف هلع يب عع 0-5 + ين 0
 - 000 7 بكج

 ق1 فرعا قيل 9

 ةلجنيال د ةك

 0 0 7 8 ١
 ىلاعتاهللا ىضر لع ٌدَحَأ امل كَوَك : اهمال. ىزتغلا نب دنتع جبثزأ احىِبِفْلا 0 6

 . امال ىلسم يلا يق امل اًرْجَق اهتيداش يَحَتلا ةعيط:ن ب َناَمْثُع 3 3 ا تاتش ةعع

 ملسوزةلع هلل ىلص هللا 0 ر هَرَساَغ ُهْعنُم

 هيِجآل هِتُوُم دنع ُهاَطَعأَو ملْساَف ةيآلا ٌيِلَع هَل اَرَتَق كلذ نِم َبحعف ةّدِلاَت ةةلاخ كا لاق»
 2و2 2

 رْبتغُس اَهسْوُمْعَف صاخ ٍبَبَس ىلغ ْتَدَرَو ْنإَو ةّيألاَو دلو هادا كلا
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 85د رج جشفكللاَنَمَج ليز ه هراي (4) ءآسنلا ةروس

 هدام ما و ةركْلا ئف مغن ميم ماا هب ما ردلاياومْكَكَنأ

 ةلاااويطا وماني لَعْفيانب هاَريِصب ٌلاَثِئاَمِب ًاَعييَناَكَهللاَنِإ لذعلاب ٌيَكجلاَو ةئامالا
 - مم ةنك جا اذإ وكم : ا آيل را

 !! ةتغبو هِئاَتَعةَدُم لولاك هبا 8
 س ين 2 000 اقيسي
 يد هيو ل هد

 ادوات نسحاو
 7 7 2 2 ا
 كااووبف ل لدا دعأ ورث 0 ا لد ( روبي ) اعروا : ميج

 1 اوك هكر شضرواايكهرياشم اكردب نيل قنقسروا س1

50 
 الام ©

 تل لرب اكن وخل نول وش ت

 01-20 0 لا 08

 ا لامك يفوت ليكم بج

 4 كال لاب روك نول دق روا لو د ركىزاوأ كامب” كل ونامسسروا ل

 هادودإي تس نولاو اما كول مشوي وسم مي وللا

 كح لا نت ءاكيإي تراكم لولاك ا: :
 نآللي وو ايباركاروا« جس لياصح لو 5 ترطلس كنا ف

 مر يدل ( عيب تقيت) كب سدد كرف 20
 2 ََ تل 1 9 2

 ين عس كءاطع اسس رثكر وات تو لطم اوكا لاك

 قف لب ةكرد لت نارك ولو ها /: تك وانو ل نقكلاوز حس تناك

 تاكروا باذك اقالة نا امبلسر والشلالات اين وص ل نارك 0 هيلع مكتاربا رجا دج كس

 نابلس ( ترضن> )روا لاي ديت حوف انج لك اليل د ءاد ( ترضخ ) كء اطبع تدطلس ميشو كنا لس مترو كءاطع ( توبث)

 رف يشن لقا راو نق فكل لابس لايدنإب دواداذ آى شلت ةكيلع

 د[.
2 

 ياك بز يعساب

 تعي ةس كبد وا سال كانا

 5 اك وت 1ىرامج ذس وكول نت لكم” باذع كح ن ناحال لن ايبا ولوج ر وا« سال لب لامار ايل ضاع

 لج لكنا م ذلك اج لج :لاعكك نا بخ: ذا كس لأ رج لال حل [ نام ةوكنلا بي رتقنكم# ايكراكل
 تصح كا + دق اقلأ فس
 نارك( قتم) سير تعج ني داثولب تلاحدتلاس لوم لجو (روط ناب كس ليد لدب لامك رصد

20 5-7 2 571 #2 

 ككولوجرؤأ ءقكرأ ب ذجاع يع لولا ت الاو تملك م # راب ل قولكب لاغ ىلاختدلا

 وير
 بادعوول



 م هراي (4) ءآسفلا ةروس مه (مددج تلال جف كلامج
 وو ل نجل ل وج ىراج لير هشردا كس نترك لب داهم لم لاوتفج ىساوكن ا بييرقنكم# كس لاغا كيت دوا سال نام
 ل نجت فسادا كلوت لايدج ل رت فاس حاكما نت لوو كل كس ناك لؤر ششي

 نولاو تماما متهمين تعم قادت كد باساك تجود كس دكت 27 رو ايام د لل ل

 ى لك تر طخ بج كوم لذات تنفو للا ( تيب آه دوك هداينتجولنلا جايك اناني نا وكن لشالاد» ل لت

 سال فير تكل اس الا زفاف لج قو لس تتقو سا أرب: حسا تيب مدا سر لطب ناثع ىل اج ككدتلا تيب

 دقلا فاق بآل توم نقيل اكتساب ىلا تح رك ابكر اي دركر انا حس نيد ىلاووك تقفل بآ( نفط نب نظروا )كس

 يف ليك تادف ترزعمروا )يد ماك سك يا ىلا جوك ئتس رعت فس. بآ 3: اترك نيت لين لوس كس لا

 كه دل تابت حش ما شيمب تم ايق ا” تمدخ س6 لايباج )ول, ايار فذ ةقفافلي بآردا

 كس نااميا نلاثخ انج فانك ذي تيب و روك وكنا ذ ةقللقتناقاقفت لكسر نم> ةئاوم بج عسلءاعم اوك ل نرب ناثغ

 تيا لإ( كت 1) ني دالوا لكنا رولا دي دوك يش لحب تبسا تنذو كس تدم يل لاح هد لو ناعروا هس

 وز ور لصيفاكل وأول بحب ردا جس موتك ارتحت سد يي لير ركل هفيسلس عر اوج شدتقاو صافي دل الون

 «بس ماهدا لم رفوضومو ل كاك لس مغسل لاس زجرت/ ايقراذمت فاضاء لمسك ج ايدك( ل)

 نا ىلاتاتلا كس رلسف - فاضناروا تناياءادا( قب ساي ررك تتش "ىلا ثباوك مك »م كظعي اًنيش عن ىا

 لكن ومكاح رمالاولوا خيسا روا لك ل وسر دوا كى اهترقلا ورك رادرب امرف !ولاو نايا تا تس لاو تكل داك رو الاو نس اك

 بالكس ا قي رئئاوك اف اج وب: انور فالتخا لبي لءاعم سرك« لي ركمتاكتععاطا كل وسر كس لاروا هثلاوك م بسج

 تس تشو ناار تاكا شن ثول فرط كت نس كى ا تافو دعب دوا« لع 15 كسا وراثول فرط لكل وسرروا فرط ك

 كس ارروا ف ذب ربا كل دابق نر غر تنسو ناآرق يي دواس نامئارب ترن آم ول دواي قنا اراهترلا ورك مولعم

 تاما تمب كس ماهئادابظناب دوا تس فس كى لذ

 5 ديدن )مر هك دو د سل نجم

 اني _ادباكن وي تدقي رطل وفود وزمت مخب وا مرت اًراث ( ف0 ل دب اكن وذ ,ةروفلاو راّثلا يهراَتب

 نيل لمس انبكاكتءارطت شر ”روا( شيور دلل ن آرقلا تاغل لاك )بج لصاك نولوقي «نيدّلل ءاَوُرَفك َنيِذّلِل :

 ثوراو تغيب با ابل« لت باهصا كس ساروا ف رشا نب بحكل 4 نول وقي لصاكن ولو قي اكد لا لثكبال لع

 فرش نب بحكي بلم« جس لينا يبا ابجي رواج اتركادج بطاخماك لاقرب حق اودعب كس لوقك دج لوخ داك لال كو

 (حاورالا حيورت) .اليبس اونمآ نيذلا نم ئدهأ ءالؤه”اب داب كس بامصا كس كادوا نإ داايقسولا لس

 -رما«قديق ْيناَعلا : نلوم



 مدد لج شف كلل انَيَج 0 ه هراي (4) ءآسنلا ةروس
 عا

 اي جي تيد ما ني تلو عيد لش لق

 - لو لئابضا تس نولوقي كدليل يرجي كسل بم انوراشا ما ءالؤه «ءالؤه :

 2 ىراكل امابيفتسا قثكوزمج كي درك اشاد كد ئش هَل سيل ينك مهل سْبَل

 طش ادواعس تاء افدواعس يما زج دمت ءاًريقن سانلا نوتؤي ال اًذإف لك هداشا سلا ناك وَ : قوق

 ءاكي آزال ءاشنإلا لكرة فطع دروع طا ءءاف لي اًدابفاي دارس اركب ءناك ول ٠ كس مالعرضتلل ل س فوذح

 -جسءانام اهيفقنسا_كهلعا

 تكي حس يسد لايفككدللا تيب وكيس آف س لك نان قل «203: ىبنلا ئبجحلا ناميعلا علما 1

 -اركت 51 ولات بو بآثار سد

 .اهذخ ىا كام كام: ل

 هتلر اجا اًدلاخ

 جس زي تت عفريت دنا ك معن لن ءاهع »هل جس هراشا ل ىلا

 2و يع سد حج

 جَيففويَفَت



 ه هراي () ءآسنلا ةروس 0 مددج تتلالج شف نزلانيَج
 رزقت إو ل وقار نرسم ألي نحس تو اطو تب ؟عسوارم 2  توغاطلاو تبجلا

 در ا را 4 1 م م م

 «تعددي نيود إب ذكي منك يطرق | وأب ءبس جاك تاون لا هس لاج كت دايت كل و زجب ننثنا ]وسكس شلال |

 ٌقرطلاو ةّقايعلا نإ وأ لت ثي دعي نو قلع ومدارم كك بسب لدي نعت لوك ب ىلاعم م رقد روكي

 هل للا نب كل اء ناطيش د ارمتس تح اط دوار ارم تس تبن كل 2 رف تن

 لانب را 3 1000 !ودئري( بطلاب
 01 ٠ 5 9 5 ل 5 5

 تروبعب نوم كك وث فس ولع قري اف ( شنج ) تنابك تس اقفل ءاع تبي ليذ تبت ل ماك لاطيخ بسوي م
 ير 2 نع 5

 تجساش اجابث تيحوأ ل وأ ا ىلايخو كو م امترلي دروا

 :لوزن ناش كتي هدوكذ

 ايس شرخ ار دو كيا اك ويد ( + مكس دوبي « فرغ ناب بعد حإ لس دعا هونغ

 ابلة دقلا لوسر # دوبي رعبا رق هك ترا 8 ةساجإد زوو ياعم هوروا ةساجايكورباعم لتس كش يرن افك

 نار اك نار وال نا لابي كس نايفسوإ امكتراور مفرش اني بعدو خ انج ءاق
 كما جب لت باتل تداوم بانك كك اجب بسد نس ليرة ماع يدي كانتا كن ارك 5 ا
 نلا ىان تمد اطروا تبنج كي 31 توم مالا نن“ مقاوم نك ثنا سيخ كن وفود مان حررطسا اراب كس 00

 0# نابيارب نارواوركو يتوكل وتب

 .اًريَقَت َساّنلا َنْوت وُ اَل اًذإَف

 :علثن ابرض تم 617

 ااتاج لثأبض رض جرات كبه اي دسح ردا لانا اص روا قو 11

 اج لتلك ىلا ادخ نسا ون دخلا ءعس

 ابر لاا د كددبمايك
 3 ع م 5 5 4 59-3 ]تاز رج
 روافساو لسا ريصتس هس ارت سد لاايكء لإ لج ر رك لي ترزطأس باب روا تمس كو بانك 40 اي

 رمي ءاوبت يكس ىف ا اك ارك 6 اغار لي ةسلكدواط 0500 ل

 ميتا !تم قدتوارخ 3

 لاعب اعلا تلفو كس كاتيا تب ا

 تاني 200110 0 دوا بي درا اكون وك اوي

 نع كروب ز روا ليما تاروت ايكء كس بح ( هدتاف يك رك رضع
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 ل 00 ةرهزايع#رفاستلاةررس

 18 ري تمرر فكس رك

 :لوزم نا

 ىتمولعم وتاب هي ءعسعقاو اخ كيا كلو وزنك تعآل 0 2 ل فيبر ايفو

 لمع لت لوول فل يف فلنا تيماء 4تايلاكو "اكذب تمدغ بعل بي ح دلآ كم السا 5

 هت رت[ مزق هاي لي دك ويت ان تاع ابكياقتسوك تب قري

 دالي نات تمدخ يف رى روارب ريلكك ثلا تيب حررط ى انت

 آب ىقور لج رطب نا دنا تس
 70 ِظ 5 2 حل
 نايز قر نا نايكووتو ادور نر عقاو للا سا

 يشب دينارا ينو ادسروا تبايتوك اء

 بانك ترق

 ذآ .

 باق دن ا اشنكت ماب ذ لع ءىد

 هاهنا تاو يلا اير وتسو ياريم ءايام دي سوما يع 4

 انا ردا قكذس يآ جددت سراي لاول اقاوم الحك لا تيب دي دقت
 7 و

 ياني اع [/مب قر دقسا فرم ار رف تروس كب ا نسب :

 م طوبى بجي اية س لي لود لوم احن لدو !ل وم ل

 دع ومد ارزما كس رتل قيرجزت يت نا 1ك لو

 (اصخلم نآرقلا تياده ريسفت)

 هايس را وعلا

 ورك فس ل قار ف بلط لك كدشلا

 مثلا تيري ناثعك تس لي تااياور ضنا

 1 قمبر كك ليتك كس دفا

 4 ال فيرشترم اب كمي ذامن ل

 م لص تصرخ لا كدشلا تيب دك ارامرف قي دوا ءاكدمب م اظ هواك لايك تا شو قكعند للي ناطغاغ
| 

 دثلا تيبالت#قلف يآ بحب ءاك ى دي دو اهتفؤفي ىرضم ارلع

 ند دابت لك عسا ع كي باولد رف ة دعس

0 



 م هراي (4) ءآسنلا ةروس 0 (ةذدجر تايلالج شف كتل انج
 (فراعم) دورك للاطمس هدعاق ركل 4 ام ل لايوج سمت

 تاب د7 نااثع لوي يامر فروا ىد زاد آخ رج لس يآ وت هز كح تون يشرك نم بج كب تكل نينا“

 ترمي نود ليا ع ىقل [رفدعي تح رجس باج للا ار تابدو تتش با ؟ لبي لوم كردي ود قو لس لع
 - ايكوم الص رشدي للك ت تقو تروا ارو داك آت يك رعذ لن كس وعجل لبنت

 نإ كتب ناب ذ كب آت يآ بولس ال فير اب حسدللا تيل ب بج زور لاك ارفق ورافر تسر
 .اهلْهأ ىلا تانامالا اودؤت ْنَأم كر مأي هللا

 قامت دفا قود اوف ء لإن ىفآ تدق لا لاي دادس كم ترب «<س انكر مون عنا ذب لن نبذ يل قفل اك تماما

 كننامامكجساصاقتاسسكس تحارصيف# ىزار مارا, قلخت سس تابورنمو نفسا لوبج قتاختمتم_ رف, حس دابعلا وقح لوم

 2ك [قق بس تاق الغاروا تالاعم تايداتتعا تقل

 :جساو لب وسم اءاوكى راد نت
 كف امثنا تاناماراب لب نترك متاح ىل كوري وكول نا تارك درست مح اضو قب كتاب ا لن تعي ألا

 «ب سئل كى ريف كروهإبرقا زن لرافسو كلم تديرش ماظل 2 ل لك قت اب ب تس للا انمطوب: تريح الص

 الوم لأنا تاو لوبصمسروا وتضرب نلاوج لا اي غل وكمت فتي دب لا تموت

 ايلي د متاك ف اصناو لدع ص اخر وطبولم اكد لس لا (ةينآلا) لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيبرمتمكح اذإ َر
 هلا اج تكف ركب اكتر اكملكوو بج جس اندمجت اسكس سادثلا ركن مشت بسج كاعد جس ل تيب دع كيس

 (ماكحالا بانك هحجام نبأ نئس) هاي دركلا اح نش اوكا

 ئرارقرط جو كو ريشو توشر لبي نواصيف كس تادقمروا تركت نايخ ل تنابادكا قش اعي دوبي

 هروكر يوك وارسم كل ساء نيس درج ىرعت ب لك هك فاضنا فلكتب_ كك كس ارا ى قرا ضف وي ء نس رك

 -تايكا كرت آلا للود

 راكنا يسد بعل اهنرادرب ديلكو طرب اء نا هنأ اح انوبج لاو لب محك ن اخذ يآ ددسك ردك لوم

 ولاا فيلر شتر ماب رلؤم رد اف بج 1ءاي ملوكوزاوروركن يب تس نا قو 1 ةظلاتشاعت لغعرصح ون يورك

 الهلع يجا دا فيا ل اكتساح باز قت رح

 هلأ ًءرزلس قا اس لبيب ىري دوله نب نات سآ

 نيملسملا نيب«ج_(ابرف سانلا نيب ىلا ن تل ثرلمت سا :لدعلاب !ومكحت نأ سانلا نيبمتمكح ذإَو

 يا لد: م فل واس نانا بم ل ساه ح تا دق لجمال سياف نينصؤملا نيباي



 مده كيلا جسضفانكلانَمَج 6 © هراب (4) ءاسسذلا ةروس
 حس تاق بس ناك شرف اكل ولاو فس ركل صيف لوم شاي لوم ناب متو كتر مت ىف اي لاو زل نزف تسود

 - لي ركل صيف هوم ضاقت اكفاصناو نت روكا

 مكاكفاصناو لرعو/م كح لش تي[ بي مكذم رمالا ىل واو لوسرلا اوعيطاو هّللا ١ وعيطا اونما نيذلا اهيألي
 قاوو بج ل ىو بجاو تذو ىلا تعاطا كم كحك جامو ةرم اظن حس سجس داجاي دمتاكت عب تعوك ورود بارك رف
 محرك« سون مف الف س لوسررواادخدو كك بج مكس قرور شكت تتلو ىا تعاطاوب كم اك كس ني كتمع اطااك
 ده تزكرب ماك تا اس كف الخ نر صلس ملح لوس وادخ

 :لور اش اكتبه رولر

 تير ل سا «اا رف ناوردنسد كيأ حس تررورض للص سب ل كرركرس كديلو نا دلاخ نس ةقفقفف لدا روض” جرم ليا

 كيا سوس يقر وي قاوم منبج وك ونش ءايك آي وصقل ئه سور لب صخ كس تار« كنس كيش رع إب ناداه

 رام ترضخ تاقئاط كسا حس قفا ءاب سي رتل السا حررط ىكتنفو كس تارا روطريفخ ل م مر يكرم رارفه ضخ

 هس دام نط لوم اكجج كرا رق كت لاسرو ديح لس لد د دوا نوبت اك ال مالمسا لن يك ظعذ ل مراء كرم

 ركل مت ة# دلال ترعى و لوم جسوم لوو لابجب تس اني اج« اك ركتظانت ىراهترورض مالم اراه يارف

 لوم اج سد نايا تتسا | ل روا ناسي كى ناو ىلا » نلاءا راكي وك سرك قن قوص فس را ترطب د

 را وأدري ناك بس دوت بالغ حيلصم لجوال ١ *:غ تلات رلاخ

 ترف كل كس هدنة و: تك رارقرب وكم اورراكى راه ترحب وب ل لن تصدح ىك اج لد اروح

 خس يآ بحب ىلو وكر يت لع تاارطع> ل وفوورجي دهب كح سا ليك ايلا يخإ كس عرالطا كرت اسس ايدام رف عكر ام
 ترطفشلا حس لاا اكس دكت رف حس رادتج «ك لي داعي ازموكل ا ىلا تن ثلا اكن[ يي حس ىف اننكه تاس كس داع دلاخ ايارف

 ككل ام لق اعم لي ذادئارشا جاع ذم دلاخ تمرح كات انسب كس ليي درك حطو اووخلا اع كت ضلي راج« كيا

 مزال كلك نوفا لس ميركن ار قروا لوب ل ذات تيب د روكذ أعم« كو: فاصل دك لوكر ذب لولو حررط لاس

 مضخنم نارقلا ةيده) ١ - ليك رادرهت ار فرو! تعاطا كل وراد مذ يسارك يدرك

 ُىِوْوُمَل اَعَواَمينيب مُكَحيِل ٍسَرْسآْلا نب بشك ىلإ, نو هي

 دويل | هَلَركّذَفَرْمُع

 كَم نمل موَكِإَلرْتأاَمي
 لو هي افك نار دَقَك ٍبَرْسألا ن أَي نا اورَمأ لَك

 ٌقِفاَنُمْلا ٍَضْرَي ْمَلَف َيِدْوُمَيَلِل ىضقف
 ودم هس دو راع

 اسم ا هَ كلذ
 ُبْغَكَوْهَو ناّيغطل ريبكْل ِتوْغالَلا 5 ك 0-0



 © هراي(4) ءآسنلا ةروس ها (مددج نيلالْج تف كول اَنَمَج

 ملداَلرْتأَم َلااَوَلاَعَتْمصَل َلْيِقاَذِإَو ىحنا نع ©اَدْيِحَبالاَص ْمَُلِصَي نا ٌنطْيََتلا ُدْنريَو :زئاون

 ىلا 7-0-2130 ةينتت مكخيت ِلْوُنَيلَللَو مكخلا سس. نازشلا ىف
 رفكلان , مهني تَمَدَقاَم برم ةَبْيِصق 0 0 3 000 كري

 00 5 0 0 ا لارج ىلع نقخلااو : آ

 م تيم مَهِعَو نش برع بدن يدك
 عاطل لوترْنماَتلَسَأ امو بج رفك نع اؤغجْزيب مخرجا ىا مين ارو هاَكْيِلوَقْمهسشَن
 ىلا مبمكاخَتب رهف اريل ذإهاولو ثناخ : ىصغُال هرسناب ٌوَللاِْذأب ْيكخيز هبْءاَناَمِيِف

 كيخنت باطخلا نع تاّنعلا هي َلْوُسرلامَهلَرفْفَتاَو هلااورَمْغَسلَ َنيِداَت َكوبأَج تؤماسلا
 رجاوي فنون ؛ ةدئازال َكِتنوالَف مب ةاّمْيحَي +بيتع يوَتهَللاوُدَجَوَل باش
 كمكخل ازئاننب اَوُمْئَسو تْيَصَقاَمْتاكْسَو زآانيس اًجيح سلا قادم طئتخإ

 انك ٌمُكَراَيِد نِماوُجرَخا 0-50 سنن ِقمِهلَعاستاَناوَلَف ةخزاغن ريغ نب اميل

 ليلا مبيع بْوُدكَمْلا ىا ُهوُلعُفاَم نيئازمما ن 00

 : ةقيب قلورلا6ن لْؤسَرلا ةعاّم نم هيَنوُظَعَوُي اَم اًولَعفمصئاَوَلَو دق ِءانشَتْسإلا

 اطار ارصْمَيََملَو نحلاؤ ةميِظعاَرَحَأ انِيْنِع ْنِم . كارت طك 3 مسِناَمِلِإ

 تاجرُدلا ىف 5:

 212 0---- ا 0
 2 21 2 2 ىف هو م مس كب
 ىف ىنتلا ٍهاَدَهَشْلاَو قنيشتلاز يذلا ىف ميل ءايبتالا باخضأ لجافأ َنيقيِفِصلاَو نيِنلا

 قع بسسلا» نويلا رع قزلاب
 وسو ردد دو

 كني

 ىف ءاَقفُر نيف َكيو نسم ر ركذ نَمِرْيَ َنيحِلْضلاَو هللا يبس
6 

 0 هند
5 

 5 900 1 5 ا ل
 ل لءاعم كس لتتم ليا نايعرد كس قل انمدوا ىدوبي كيا بحب لوم لذان تتنو لا( تيآءدنآ) : "يجي جري

 سس د( مرن حل ل سال



 (ةدج) تلا لج شف لل اَنَمَج هم ه هراي (4) ءآسنلا ةروس
 . 2 - سرؤ ع ع خخ ا مل تقلا | خ ع
 هس دوب رواء دلل يف نايمرد كس نادوركا”ابكك كح اج لاي كح فرشا نب بعكذ - قف انم ايكو مادي عراذن

 هسة بآل سور شاع ل تمدغ كة بآداب بج ناني ابك لس هداج لاي كس ةةفقفؤ شا لوس

 بة ساق دوبي دوا« آل اي كةقللقتلةقاقفقر مت ترط> ل وفووروا اوبن تشرب سا قف نمر كمي رف لين قت دوبي لصيف

 نلانم ؟ ىت ىما تابايكابك قفانم( ذر معتسرط>) اي دركوربور كس ةنقلاقتاةقاقفقر ع حرر طخ, ركن اكل مف ل هيف

 نامياب سا دول قوكداكنز”كايكروُك يلم اهم كس ناا فس بأ اك ءايدركل كن فانمخ#رمتترر حي انج ايكرارقا نس

 ( تداطا) لت تس اجاناوب لاي كس هئلاريف لصف نيا هكا يكل زان دعي حس بآوجدوا < ايكا يكل ذانرب بآدج سال

 لاروا « لي اكدت ن ندرك اسكس تو اطلس ايكايد متل الكال اح« فرشا نب بعك هدرا« ين تكون ايغطلار بك

 لامك ات اجابك حس نا بجرروا« اج ل ئاردورودر درك اكذب حس قتال ن اكس وتانج احق اطيب « لي ركن ملا تق اك

 نان هضل  دكدست# لكل وسرروا حايك زات ةسدشلا لم نآرق وكلب 1

 بهل الا ايكت فو لا وق ل لس او ذل نر فرط كن ورسود سك فرس كذب حب 1ك ليصايروكن زم

 داق يراروا ل ارا حلال ولايك ل 0 2( تلودب كنق ركل نا

 تاكد قئام) ير شوه ل
 ِ لارتع سمع رصقمارات حس اجي مدقم لاي

 "يلا لا اراك ولدك نك يو كلوي 33 0 نك بآاذبلءتاندكا يي ئااروا ةوروا < 2

 ادضوكن ا( ا( نك ) تع تحتل ارو« تع ل مة تس نا

 اكزجج رك اجي لح ا وو. اهب كل وسروج نس مروا« لح اج زا سرفكةيسا هوك ىلاو كسور هدإي تشم هيد

 كولي تنذو لك ئاكروا تس اهيكدت تفلا يروا ىلا رفان لك اروا هك ععاطا كاس مككسشا سلا دكركوو

 بل ىلاعم ادخروا ةاجآ اي كس هس بآ د ةسلرؤ شير "دايز يوا خيا ركاب مدقم لاي كس ت واط

 كس ناش تسلك كي آ ( ح تافثلا) باج كك( تبي ) ح باطخ لي سا تس ركرافغتتسا كليك نا جل وسردوا تك

 ازد رتاز الا كراكرور هيرقعما مسا ناب رمد الاو ذسركل وق كب أكن اوكشارورضي ل كح ك راها

 ل لا لي دركي آل صيف وجر ء لي رك مياس "بة م ماعم ىلالمخا نايمرد نسا كل جبج ةع وم سم كيتو

 ةنرلضفي م نلا متر كاروا« لير لسا ارولارول كس ضراعم 120 2بي رواء لي يش كتي لكلوك لو نسا

 كرف اذق ءجسهرسنم (نازافت يك فري لارا ىنب فس متدكا بج اج لكك تس ورع نيب اي ولا رك اكل فا ياك

 هو فولي ركاروا ءتسمجو كم اشتا دجتا سكس بضتروا حسرجو كت يلدب حقت سكس نر «ليلق « تس ركاوا كول تب

 هدايذ تبون امياكس ناردا وجرت تبم لم نثلح نايت د لوسر تع اطهورواهن ايل يدم كلارك

 508 لا ليث لءاعم لس نارواءعءارؤ تافو



 ه هراي (4) ءاسنلا ةروس 1 مدد لااججغف لانج

 0 0 5 مار هاش كريس ل ١ /ةزوأ 4 كس تلح ةوروأ كندو م رجا رورشتس لإ حسا حا + تنقو ىاروا ئتالاو نكسر ل وبتم
 ىلا بآل لح ؟4 ليك اديد يك كي آل تنج مادتلا لوس اي لايك عساف يآ ف باص ضب تاهو

 ري دوصام كل وسر كح اروا تلا توج دوا ءلوم لان تبآ يللي لجده هتس آم تروا كس لوم: لي لج دد

 ءايبنا باحسا لل رصروا ىب بت ءجس ايار فم اعنا فس ىلاهتدلا ب نا اكو تجتاسس كس لوول ناو سكى رادرج مرهف لن

 لف ر نير تبي «نيلثاس كيد ووالعكس ني روك دوا « لتتم بع ادخار قت ءادبشروا « لين نير لف وج نين كولو و ل
 ديفتتسه_ رضاع ريتاسن كس نلاروا تس تسري لكن لاروا حس دادي دك نادل روط ا« ل ءاقفر ل تنعب يي لن
 انوع ديتاس كس ني روكرناكنلا قتل لتر لس لوب: لن لورد يس وا تبن كل ورسود فس كنك نادج كاك لوم

 ناوي الك ياش تس يك ضف نا فس هلا اكسس لكلا (لضفلار رواه ءارتبم (كلذر < 2س بئاج كلا

 ا ذبأ تدابتنا كس ا اجوكب اولا تاخآ < ىلاكمءاكى ىلاقتد فنا دوا« ايكل سا ريب رذ كس تعاط يا خس

 - انسه د ليتر جالاو ةيس درجت لولى كس لاو وردات سا هس رمل وو كلت

 3 ارد جيان هلا هر هكر دو < ست وو ١

 ف فيش ليي يع
 َنْوُصرُْير يف نوُدُصَي ءل كسورروا لين تس ركض ارعا دو« بح افرك نعمت نرداضم سس ( نإ) ُدَص َنوُدصَي : لوف
 قاومدارم يبلق تي ور ركاروا اكو يلاعلمج نودصسي وج وارم قرب تي ور تس تسير دكا سكس ناهس
 _ قط لوعفم 1و ودصروا« لوا لوعفم نيقفانم وا ءاكوم ىلاغ لوعفم نوصي

 ىلوجتروا لكلا ىلاعمكس شارع دعب روا لين تسرك ارعا عسب آي ءادتبا نشب « نودصي ىلع ف وطعم : لوف

 د تفلاخمىكي آمل اقتل اح رالصا نر طدصتتمارامت لك ترك امك يم
 -< يلام لمج نوفلحي«ج فض رتتملمت لش نايمروردا هس ب نودصي فلخ# كو ُءاَج : نوف
 هك للصف قاطع نكد اناك اس كب رةكدارم كن اوك نيَمصخ ب مكُحلا ىف بيرْفتلاِب + موق
 اندرو ذل وقل دم قحلا

 ما لوس ل لوسرلا ممل فغتسا رواج باطذوكةقفاتي ب آب كو ءاَج تبي باطلا ٍنَع تاتا : وف

 -ج باق ةكجو كذبا
 ا رفتاقتلا فرط( تلاسر) صاخ ف صو بآكس كش ارعاس بالخ هاش اميجفت

 ا م
 هع لوم ترورضرئاع اع توم لمت بج لص حا ع لوصوم امل «ٌتيضق امم«



 هدد نكلالج حفل انَمَج همّ 5 هراب ( ر ءاسنلا ةروس

 تحس هراشا فرط كب انتا تدارك م ل٠ َركْذ ْنَم ِريَغ : ل

 تكلي جلع لا مهيَْغاطِب ُةوْلاَنْمُهْلا ال : لوف

 حيو 2 يقم ساد نع

 لكني وق عرش فال لي تايآ نا اتركي كر د فرط كم اكحا هس لاروادقلا ل تاطام م ان تايآلبب

 دج لكى ناهتمف كف كر جراف

 :لو ناش

 - نك سو ةروكن تاهت ود دعتم لال سطس لوزن ناشس تايآه روك

 دين ايكو: عرا زف لم لماعس قس اك دوبي فيادوا قف انم ليا ىئ نر شبك ين 2 د رف ةقلفتةناقتت سابع نما ترجح 49

 ور ىلريخباةقفقلي بكد ادق نتقا» لو حست اهو رلكول اك 5 ارا ليال ترضخ خل كل دوس كل

 هرم يو تدي انه ىف نر ب رواء نبع رف لصيف تس شرافسو تموشر دوا تمير

 كل ارركلعيف لع نت” اديب رؤس شرافسو تشر مس فر ا نب بهل ات انناج موكل ايل تس اناكف رشا نب بعل

 ا ءتب قف انم أروبجم وممرات غليل امك خل اها مد قم لي كس فرش نب 00

 رتل دوبي كك لح اءايدارف لصيف ل ناهس قدوم رعإ سس رف تسغ اسرع اوادول لس يآ ء ايكوم دنع اضر كس

5 0 

 ول رمد كح نام ذم لع تخت ييابن ل لياعم كس راف

 رعت ن5 5
 روب و دوبي هس لادوا او

 تمرخ لك لانة ناكتقر كح رطخ تار ط7 وأود ري بسجج « يل داع لان لئاسسرب ( كت رماظي “)تسبب ل فس

 اةقئاعتت خت ح, ىلا تش ذكر كروب كد مد لوقت ف انمروا ل اركلعف تقلا يآذسىد

 تيرا وجات آتسدلا ا ل نر

 لوسر كس ىلا روادقلا نانا تنجب 2

7 
 اما رقد رع تح ايلركرا ران دفاع اح لا رأى لامع أ انم 2

 : لس يروا الان رش اي تيدي ل ليرد اير اول حس ردا قلتش ع 2-3

 ادرس شك باوكتقاو لا لوم ل زان تيك هدول ب 1 تر اوم لول لصيف اك كا لابي هر موت د رم اضرب لد

 8-5 نتن ما 01 انجاح اين عض



 © هراي (4) ءآسنلا ةروس هه موده 0آلج شفاة انج

 :جقادارسود 6

 رجتاسس كس قراصنا كيل كنا عت قت ٌلاحب داز تتوب كس اقف ترضخ[ لب تشر وج ماو نير يب تمرح

 بآل ماعم ايكوم را زفاف نس دك ا يكب اريج عراب غبسا لوفود تس لت ل دا كس( ىلان) ل وكيك اياك ئاجب

 اج وم باريس تييحكا راب بستب لايام رفسس هلة ةةئاقتت ريب ز ترحل قفل باآ اوم ليت للي تصدخ كك

 يابكرواانا كزجي ضو لصيف سا ءلح ركب ارم تيب اني ضير دعب داب تك نورك يد طوب لوك قفل

 ومريخت الكر اكر وفا سور كيس آرب سماء لين لاعب داز ىتطوخي كس بآ ةلاتاقناقتت ريب زك جايك لحا ذ- بآل يف

 دابر إب نع اجك لقيط دكر ل لكيت ادور ارج تيكا ني اريج ايام فداشما ذس بس لءايك

 الوبأر وفى راصنا ؟اوم لصيف لب قت سك عيت و ف دادقتم حررت نس م لاو تارت لا وذو وب بنج« نس اجر

 0 9 كب ل نقل لاعب دا ز ىتيوتي

 حس لصف لس نا فرط ىرسود لإ لوسرلس شلارتك ب تكن لي اك لي م ادخا او وو اتدوج وم ىدوببب كيا

 (مهريغو نتسلا لهاو ملسم و ىرابخبلا هحرعتا) ل ةسوم كاران

 :يقاوارسمت ©

 وليا رفع اهك سابع نبا نع ٌحيحسص ذ# ىديساكى تعج ايكت ياو دجت اسكس دنس # لابو متاع ىلا نا
 ثلا 12 تل كس ديف ساي كس سا ين دسم ضخم اترك يكل صيف اك عر ذاتك دوب متن اكلي كلا ةج

 (ريدقلا حتن) -ٌلارفلذان تيارا ةس لاقت

 كاد فب بس ل ايو ناج ىرامت لك تك لاف رطليا نيازمير تي (ةينالا) «اولتقا نا هيلع انبتك انآ ولَو

 ترس قل وكاو سلس دايو ددياش تيب دي الإ رق لكل او ناج تسر هارب مار ركع تلاعب فرط كرد

 دو هنم اًوُررَْخا ىا ْمُكَرُدَع نب مكك3ِحاَو داوم َنْيْذْلا اهني
 3 3 ٌء 5 0 008

 0 نع نر َنمْْمْكَناَو نيت ©اَعيِجاَوُرِفْلاوَأ ىرخأ د ير نن
 ل ةبِصْقْمتِلَصنَف مسقب ! لغفلا ىف ماللاو رِجاَظلا تلح ند .بنم ةلغَجو باخشأو يقفانشلا يأ ن

 نق 0 1 5 2 21 0 1

 2 ضف باصأ ملقم 50 - 2 :مهعَم نك لد َنَلعُملل امحاَذَق لاَ ٍةَمْيِرَه و
 0 و

 ودوم هيي ءاتلاو ءايلاب يكتم نك ىل ىوطعم يش, نخل اقوي قوقل فتيغد

 ىلا ةجاز ا ناعو ةقادس و فرغم

203 5 10 
 ابث هِلاَنق ىلاوضمنا ١



 (ةددج تلج شف كرَلاْنَمَج 3 ه هراي (4) ءآسنلا ةروس

 ِوهللاِل يبس ِهللاٍلْيبَسَقلِتاَْيلَق ى ااعت لاق ةّمْييَعْلاَن 11 ويس

 ديفتتي َيِتولالْسَسق نيام 2 ق3ارايفل وع نوعي نورنا يد ءالغ
 نام ال ىل حِنبَت ٌمابفتسا ني َنوَُياَقتاَل كلامو ْدايِرَح باَوَت ©اًميظَعاَي 1 قي ,رد وشب

 ْمُمَسَيَح نيذلا ياَدْلوْلاَوِآَسلاَوِلاَجياَنِمنْيِفعْصَسَمْلا صرخت ىف وولد ِليعَسل لاثقلا نم محن
 َنِيِعاَد َنوُلوُفَي َنْيِؤَّلا من ىمأ وانا ك كنك امهنع هللا ىضو ماع نبا َلاَق مودا ةَرجملا نع ُاّقكلا
 ةّيلَو كيدع نم كُن نم اَنَل لَعجاَو رفكلاب "يلم ولالعلا كب دي ٍةَيرَقْلاوْذَه نِماَنِحِرْخَأ اسير

 5 كن 507

 يعطل رشف متاع لا تاجتشا دقو مبسم نقتدي قاراصتََ نَّل ْنِم امل لعج ُلَعْجاَو اَنَروُمأ ىلوتَي

 2 ةولطم تضئاق نكيأ قي تاع ملسوريلعدللا ةكم تحف ْنأ ىلا ْمْصْعَب َىتَب و َجْوُرْحْلا

 ناطتشلا :ّشرا ٍتْوْعاَلا لِمَا اورَفْكَننِدَلاَوَ ةلل ليس قناني ميهسسلاظ

 ال ايها ةاَقْيِعَص ناك َنْئيِْوُمْلاب نطيل د3 لاب م وُعل ْمُهْوُبْعَت يد َراَصنآ "نطيشلا يلوا كئاَقَف

 .قيرفكلاب هللا ديك ُموَقُي

 رثساريب حس نارواورل رايخار يبا دب لك اينخا تس نا لك“ ومد طان حل 00 و ناميادلا ة "يو 0 رغضر ريب حس نارواوركر انا هيا دن طاطا حس نا شم ومر طا 1 | !ولاو كاما 0000000

 ددحإ كس ني لك نوتعاج كل ل الع نور وعر وو لن لب م يتب رواولكري روط ىلع اجاب ولكل س 59

 و لب لي نأ وكسارواء قس لاروا ىلا نر ثلا رب ايدج:

 تسلقروا لاش نبت( ناصقن ) تبيصم ل مر ردا جسيستقي لأ مالددا جس يكبح رابتطا كرما ناؤم

 وكم ركاروا ءاناج سي ب تبيصم لي نر واو نرضاح لبث( لال ) ديتاسسكس نا ل ككاو للاب كداب هجرك اتبكو

 ايي ناج ٌلوكن ايمرد كس ساروا # دابليو انك تكتم شوت تمي ار روا شرا اريج ساني ل كلر

 لكي لاذ“ لو ةسل

 رواد اسكس ءاتروا ءاي ( نكت) ؛ةناك ىاءح 0 "اكس اروا هس دفق (نآكر جس وت قلخ ملوك يقدروا

 لمي نايدردكس( قيل ايت“ )لوقو َنوغَمل ن 5ث) لوةلمج يروا ىلع هللا معنا دق« قلت يلج سا

 وج ءايابر فذ ىلاخترقلاءاني صحا ذه حس تميل اي تتم نركل صاح ىلا ياك ب و بج دجتا سسكس نلا لب شاك تضر

 تس اهانركرابج لدار كدشلا كك ىدنلبر سكن يدك شلاوك اقفل ين كك كت خورف ضلك ترف اوك دئذ كوين كأول

 هداك لي ارفاطع م رجاوكى ا مت قة اجآب لاذ

 روا لودرم لاو انروا لب تمار كس دثلا مت ب شيثعلاز زج لوك يا" هاب نكت حس

 ا ووو سما رقوج روأ

 هقاادتةةناعقت ل اع نبا« لت تس اياب تيب ذاوكن اروا س اهكر كور ترج # لورف اكول ج 0
2 

 عا نش جي مزمزا>



 © هراب (؛) ءآسنلا ةروس هء مدد تلج خف قل انَمَج
 قراودوري سام اك ني ةك سب ةلكء هد ةسكيذابج 2 لي قت نلا ىو دلاو قريت وا لك يامر فذ

 وجا رفررقم لاو لوكارامب حس لاي نيساروا لاك جايك مسلس ءكرفك نس لودخغاب كس لكس لكني حس قتال
 نلا هس لاهتدقلار وا« اجيب حس نلاوكم ترك رف ني راكد حس لي غيسا كل دامت دوا سكت يلف كت اطاحم سام

 اكنلا ذي رواء كك هر لكك تل قر كولور ادار نلاسآ نكن حس( لك )2--ناك لاير فلوبقماعد كا

 دابج ل تساركس قنا وو ل سال نامي كولوج«اي الد فاصنا حس لوم اخوك وصولظم ل مت ا داني وك نبأ نب بايع ىف تم

 كح ناطيش ل“ درك دهب حس ل وتسود كس ناطيش متاذبل لو تسلل اقلب تءاد كس ناطيش دوس ل رفاكوج دوا لإ ةسلل

 ادوب تم اهذرطاك اطيب دخت اسكس نات مونام نول كس وجر بلل ان قت متع بؤ كت وادا دخو رك اهتج تس لوراكد دس كس نبي د

 - [ترك لب ماكر ذل كلا تاس كس سورفاك بس( دوز
 ناار د ديدن )هك دو د ستوب م ١

 د ا
 ارنا تسس ززج كانر طقم ىزخمر اديب طي ءدهتاس كس ةقفلس لوفووروا نوب لااذروا رك ءاسح رح قلو

 لس لد قت لدتا سكس حرالسوكر ذح «جس.يانالابهراعتسا لش لا ءفوخملا نم زرتحاو ظقيت اذا ٌةرذح َذَخَأ لاقي

 نانمش ل |اقب قري ور لورهب ليو حر السدير كن انارلسم ا( م2 ىراف) ب فدذكب ريشمروار وكذب بش سس كد يبشت

 كرمي ورش تدابج ارب هيكرياي فظتابج ودعك وول

 دتعامب لكل وكولهدإي زعس لد هويدا تاب نوف

 + ءانركقس/انكزرد يلي ( ليفن) يقر يك اح نوف اب بع نيد اناداش كاتي 1

 ناَر جي تراعي ارثبا مال نك نمل رواء مالك َنَئْطَبْيَلد

 مُهَباَصأ ام نباتا ىا ءٌباَضأَق 0

 نابي هلئالاع جس لوم مز الاف ري لا توج حلاو عرراضم ل حابسج ءا زج كس هدعاق واس طرشوازج َنَلو فيل «كاوجَيي

 د وود طش م بج جدع ةرواءجس فذ دقن ما لئن سطو طرشدا م مكَباَصأ ْنِيَل يش

 تطرشباو لد ج مب اج نقلا ذباعس ىلومءاا لكك ار اوغآ ل
 .باّرثلا ٍبَلَطِل ال ةمينغلا ةاوفل ًامدان ا ءامِداَن : 3

 دق لمت قل اسكس قعرابتناب قلحأك خلان نكمل نآك ىنغَي خلا ّىَلَع هللا معنا ف هلو ىلإ ْعِجاَر اذهو : قوق



 مدد تلج غن كلاْثَيَج كيل ه هراي (4) ءاسنلا ةروس

 ضر خمر وطول مت لاري خلا نكيمذ ناك خلا َّيَلَع هللا عنا دق لاقءج ترابك زن < ت ّىَلَع هللا معنا

 لمة دّوم ُهَنيِبو مكذيب نكي ل ناك روا<_لوق' خلامهعم تتك ىنتيلاب رواه لو ّنَ

 دهس بوصتنيسس جو كى ساو

 حْجدفويِفَت
 قرورضانمتر نم لب اكنا كل ك تتنك عررط روب نوممت كل وين (ةيبآلا) مكر ذح اوذخ !ونمآ نيذلا اهّيادي
 3 م ل لوم لوك بكرشم و ةردن كلا لو تسلك تاع لم ىت لاح ىئتاوك وفا رفسم لي دعا و رغع تس

 ليف الف ىلإ سوم زكر وت كس ليبق الفكس, ررأ رات كف مرو جل يبق الفك كتر لآ يرجي ن ده

 لوا قكىلاج ىو تدك حس بير وكن يلم ةنارصر بوتر كلاي رادغ هب ددهيس اسكس لاف الس جس هدامآ يش

 ل ترارطخ نس فر طرب نارام يضر تي تر يأ قاب قتالس كل امو نااج كس نوف السمر جاب تس دثبي دم ءامت حاج ايدك

 هجاء قت تسرورض  ىلاشطفاج تذكروا دمججو قا تسسورب ز يأ حس فرط ك وف ارسم لب تالا نا تس ع دب: سرع

 قوم ميبجرجي ءومررايت تقورج كل < ءلباقمولاو نامباه امك ساب داجايد كردي اكتم اقنتساو تارك ونارهسم ل بي تلاع

 - ركوب عكس اي ولكل لب لكك وتد كنا كلنا

 هاوثع ل اش لل سا آم اكد تافدتس ند وو زج هرب هس ماجد ين تو تمم موب مكر ذح اوذح

 هيفام ىا مك ردح وبروهداآو اوتسرده ل كلك حررطرج لب لب اهتم كس نشرك دمك ب ب لطم _رمي لن اب ل ومر ايصق#

 (بغا) ١ .هريغو حالسلا نم رذحلا

 :ىيلظع مدنا

 تيكا دمتك و تار كلا كة داداه لي صح ليي كتي[ اا خلا مكر ذح اوذخ ا ونهآ نيذلا اهياي

 اكد اهجلا لكما قا لير صح سودروا

 +1 ترش واه تس كل 8و ليس ةساب لضدابج جك ن انمي «٠ نطيل ْنَمَلمكنم داو

 2س هي تفرصصرإ قير ماك عسلي كن وم لعن تسون نان« لب 3 اجور

 راء وتوم بانج لكلاب تكتب لك لنا شدحا كتب يانج تس سسك ماك اك لكسسمب كل كس كودو ورسول

 تبباث ارك ساكت سار كس هللا ماكو العا هو تس انو علوم ايا لوك كس لوف ولست اهتج كيو وكول يا قب

 اذ 1



 © هراب ( عز ءآسنلا ةروس 0 مددج لج سف ل نَمَج
 تل بس ا قثأ ك كسلا كب العا فير لوك بج كاب داجاعكي دس لوسرب وصودأهي رق انج ء لت سد

 -<س اتي دق اسس قت لور نا لحي

 لم تريم لوك ون السسلام, سرك ذاكرا ىيلتلس نيقفم نب تيب آنا خلا لضف م كًباَصآ َنْمَلَو
 اريعروا ءاحاجارام كل ع تر واق تدوجوم كفوري جت اسكس نا لكس ماعناو نامحا كادي تلي 0

 تيبصمرب ساروا # رك يلو تور فاكتععانتب كياولو وذ نانا ياك جس هب ذج ني رند كيأري اماكن ادت اتثج لاح اى
 500 12111110 انكي

 تاور د لال مولخمتس لكسر لامي ترسح وم لاح تملا 00 (نوف راسل اروا

 رم ينل مدا سكس تاودرو نهب نلماد حس تبيين شئ ب 3 3 لير كاس قلت يوررطاخ ا اروا ست بس قت
 د لابو ترورض كتم العروا كل و سوس لاك تمااع حلاو تاي جس وتد تداع كل وقف انك رود

 رحب ترباس( تدابتلا هس لوزن )وار مس قى ول الغ (ةينآلاو هّللا ليبس ف نولتاقت ال مكلاَمَو

 دن لب هاكراب كر شبارك 5 كح رت ماكس نورا كسروا لتر وكور مت وبي روط اخ نارلس الس او ساجد لاب لابد

 يل ديك ابج كيك سالد تاهنعس راكد كل روث راسم وركن ا امتلك يامر ينتموك ون ارسم ف ىلاعتذلا اك ةلكاعد لك

 لس افك ظوا اك كمن ملح رط سا نارلس ل م قالع ل رك ابك ل انهن لوم تس كل الدتسا تس سا ؟ سك

 قكدابج يركب ليك اج تمت قيس سورفاوكن اكس موم رتاع سن نوثارلسمس سود ف لوب سمك

 35 يل 2 تعاغا اورتن يد ديلا ماك العامه متاكرود

 نولود نايس ل1 ثول ونودرف اكروا ذم تدورض كلج (ةيآلا) هّللا ليبس ىف نولتاقي اونمآ نيذلا

 رصقم كرف اكل يج سئأتل_ كس قريكك كب لامي ل ينو ضم ل ساشا كم« جس قرف ميلي لج رستم
 -تاتوم ع

 : 1 رافكْلا ىذال ةكمب ةويلَط مَن راثكلإ 00 كيدي اوفوممَللَيِق َنْيِوَلا َلاَوَتَمْل

 يالا هولندية ةلقمِهْلَع رف َبْيكاَسلُك َبّيْكاََلم هولا اأو واصلا اوسيقأَو
2222-2 2752 

 يح ةهاراوذلا ناذغ يه ٍةَيَشَحك ثعلب ممَباَدَع ىاَراَثكلا

 ةَباَحَصلا

 الوعل بانر اواو ُهيْشَحْلا ٌوُمَتاَجاَف ىااهَدْعَباًنْواَذإ هيلع ٌنَداَسَل ُباَوَج و لاخلا

 02 ل وك ذا. ل2 لاتقل العكر
 ات 3 ءا رجلا ِءاََقلا ىلا نبا "ليَ بس

 تملك اككردياونوُتاَم نبأ اوُدِهاَجَف اولا ٍةَرْشِقَرْدَق :4 هول دكِلاَمْعَأ نم َنْوُصَفنُت ٍءايلاو

 -- ه[ن لج زتإ د



 مدي لال جهشف كل انَبَج 7 © هراب (4) ءآسنلا ةروس
 1 5 يو نوضح 2 10

 ديد 0 10
 ماوس د :

 نيل ,ذلف دنع بل لضح انك اليو ندح سمسا وعن اوعي ةعسو يضخ

 سلا نيل لك مهل ْلُق كيوب ىأ دّمَحْماَي كين ِم ِهْنهوْلوُعَي ةيِرملآ ملسو هيلع هللا ىلصم
 م هو

 ىفلي ©َنْيِلَح اَوْمَهْفَي نأ َنوباَقُي اَل ىا َنوُهَمَْي نودي ْوَْلدلَوف لَم هدبق ن نمل دمع نق ِةَئَيَسلاَو

 ناَسنإلا اهيا َكلَصلاَم هيِنن نب ُدْسَأ 0 ةماَيفيْسِإاَمَو مهلا

 ان تبكنزإ ثْيح كنَنآ َْكِينْنِهف هد دم الْضَف َكْنَنَأ لراَنِهَف ريخ ٍةََسحْنم

 َكِيَلاَسر ىلع هديل لكَ ٍةَدَكْوُن لاَ 2 ُدّمَحْماَي كلو 0000
-- 1 7-27 
 امفاح الي ١ تنمي الف تعط نع ضّرغأ َلَوتْنَمْوَمللاَعاطاَدَقَفَل وتلا عي ْنَم

 َك ءاجج اذ َنْوفِفاُمْلا ئأ َنوْوُفَيَو لاتِقلاب رئآلا َنْبَق اًدهو ْمِيَزاَجُنَف ْمْحرنَأ اَنْيلِإَو اريِذَن لب ميال

 ئأ هكرَتَو ِءاّشلا ف ءاّنا ٠ داب ْمُهتقةَفِلَط َتيَبلِدنعْنُم اجرح اكررباداَ تت فا انين
 م ٌءأييْللَو كَئاَيْضِع ىا ٍةَعاّلا يم َكرْوُضم ىف كَل لو ؤلاويَغ ثتْرَمْصَأ

 كيا نهب قناللاَلعلقوتَو ف فصلا ْمُهَتَع طر هيلع اْداَجُيِل ْميِفِئاَحَص ىف أن ”نوتيملَم

 غد يناغنلا ني هقان "َنارُقلا َنْوُنَمَأَنَي وبالف هبنإ امون كلييووتلار ىقكو

 نع ٌرُمإهاََِدَو يظن ىف انِاَبَتَو هيئاَعَم ُيِفاَضُقاَنَت هاك نزيف ديار جول هلو صنم
 واه ميريل لاب نوح رشنلاب ِنَْقْلاَنَه مم دل لص امي ملسو ةيلعمللا ئتص يتلا ارش

 َنيِيِْؤُملا ُبْوْلُق َفَعْضَتَف كِلَذ َنؤلَعْفَي اًوْناَك َنْييِْؤُمْلا ِء *ءاقَعَبَح"وآ يلا نب ةعاتج ىف َنوُح ُهْوَشُفَ
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 0 0 الل ملسو هيلع هللا ل ئاس وبا ءلا ىذأتيَو

 ةََنَح هوهنلا ىو ٍتْوَمْلا َفْوَح َناَنِقْلااٌوَسْحَت الف + هس

 ر ىلوأَو زينو نب مه َنْوْعِي :

 هلْيصّل 0 تال نارقلاب 0 50 سيل

 َكَدْخَوْوْلَو لِباَق ل دما دنع بملح نين دن كشكل الط ١ دمحم اي ليام

 بْرَح سيفك اهلل ىسع هيف ْمَمبَعَرَو ٍلاَثِقْلا ىلع ْمبّيَح َنيِنموملاٍضرَحَو رضُللاب ةْوُعْوَم كنف

 هدنب سَ لاو ملسو هيلع هللا ىلص اقف مهسس ايت يكد قو مبسم اًمأبَدَشأ هور

 ىف بغلاف هلا تكف ئرُغُصلا رذب ىلإ كار َنْيِعبَسب خرَخَف ئدحؤ ولو َنَجْرحآَل

 حمس نم َناَرْمِع لأ ىف َمَدَقَتاَمَك جورحلا نع َناَيْفْس ىبأ عْنَمَو ْمِيْوُنُف ٌةقِفاَوُم لح ةَءاَقَك ساّنلا



 ةمراب اسفل ةررس 3 (ةددج) تلالَج شف نول اَنَمَج

 انين ةيضعاوَسْعفسْلْمو ابيب "اَهَّْي رجلا نب ٌتْيِصُهَلْني عرّتبل

 ٍةَيِحَتب مسيِحاَذِإَو َلِمعامب ٍدَحأ َّلُك ْئراَجِيف اًرِدَتْفُم انيق هناك ١ اَهبَبَسِب "هنو رزولا
1 

 ولو ىرح ليِق ْن 1 ةسيرسس اا مكام ةةاركل لكقراك

 5 : كفك نكي
 ند بيِصن م
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 نقم 118107 هور فات هبيَِحْوْلفلَعَلكَمللَنْلَضْقآَُواَوامُعُدَحَأ ٌبِجاَوْلأ ئ

 ١ تضخ مَالُسلاْدَرهَتِمَو هيلع ٌئَراَجُيف اًيِساَحَف ىف ىلع للا قسافلا و عِدتُبُمْلاَو َرِفاَكْلا نسل

 كيلع ورِفاَكلِل ُلاَقُيو رخام ىف ُهَركَي ل يريعيلع5و اف لكألاو ماَّمَحلا

 رنا 1 1 َدَحأ ال ىا ْنَمَو ُوْيِف كش يزال ةَمِيِقْلا مول ىف 200

 .ةْرَف ف اًئيِدَحَوْللاَنِصُقَدْص

 لج وكر كسوردجتاب حس لاق تاس لس لورفاكل ايك ايو متل يمج امك د يما ذس م يك : يجو

 لك ىفاسرا يا لكرافكل لكس لوبا
 0/7 7 2-22 - 1 ايل رفواهتج م كلا بحجر جي «ومر سك

 كفو لاح بن اك كسا روا راب قيس فو كارب 1: ل3 تباع دشلا هول اريج تبا زغكس نا
 2227 معا د هول 9 7 3 حا ا

 تاك كسا ايلتم قتال فوغ اياوكن لا شع ب رركت لالد دعب ماكس اروا اذا ب باوج كاملا ر واع تسجو

 ارا# ركز رواوجر تشناي زامنروا كت عانت كيا كباس هو لوا ءايكء بلاطم اكدابج تو

 1 7 تي
 النول ا 1 بآ "لدي و | كرتز ىى زون د لول ؟ايل سر لوي دابج ع م ل كراكو رورم امج

 هتك

500000 : 8 2 2 
 1 كساهذ كيا ” رايك دمل الايلاج رتب“ تلج نولاو سلو تب ازعل دئلالسرأ

 اماه اب

 لاري لوك 1

 هنا ل كلن نال لامدت)



 (ةددج) نلالج شف نَلاَمَج حلي ه هراي (4) ءآسنلا ةروس

 رواء كت عاطا شاذ لال "تع اطا كل وسروج ع ىلاكتدايش كاري ع تلاساك تروا جهدك ملاح ةلوسز

 لا تم ءايبتب بركاني نايك اكن اوكيآ 1ذس 61 2-لا لد ديفربآ ةايشارتاتتعاطا تاع

 كس لي دءازجوكن ا مكازبلا < الاو وا فرط تن ىرامت ماعم اكن اروا «تس ايتتترل الاوفر منار اكلامغا كس

 بجرك ع قرادربتاررف كبه ب تل ف لث تس آل اي - باب ج ناقازم,ع_اكدحي تمت دابج مكيددا
 تمام أ لل ثكلا7,كس مادا كسلا مادا لم ءاطوء ات لت (ةفئاط ْثِّيَب) لو تكل باب تاي كس بآ

 هللاروا ب لك روشماك ىلا رفان كي آنت لد تبا كتف اطروظتس برج ع لركو روش ف الظاس نلات ار

 -لث ثركو روش لاا زيرو جايلاوتما م لوما لايق نا

 تيوس فت. سيخ بتقطكارفاو نايس اتكرر يق تلي :ْننَوَب

 بنانا الكاب 4 تيب اذبل, نك ةمنسع كالا ملابس دمي

 د رومان آر يأ آس

 (تيآيل يسرا ورشي وترش ١ تير راي ومب ىف ترض اوخ 9 رارج

 رواوكل وسر كولي ركاروا هس سرك ايبا لوم لات سشسداإب كس نونه 5 هدا ا ا[ تعامج ا
 6 7 دع وم 2 ومو ب ع هول

 وف «ىلاج دي درت كلءاعم ساوكن امك آ حنس ركر ايفا توكلوا كا تشم تيس دايت يوك باحصرباكا داوم ذ تس سباح

 ار كئافساو يسد تشاد يردوا ل تساي انركل صاح راكب كرا ل سال لة راهدلاب

 م هر ذك نآرق روا لضكدقلارب م رهلر ذك مالسا ركاروا« لباب ح لكاس يد تر ١ نادال

 نب هريتب كس اطيب هرركو انقر 217غ لالا ل لعق 7 هيي رج هر سل دعك كاع

 2 واحب ا واعتبر سب لسه ووب ونال اييايمل هانم اع
 تيغروكل ولاد ناميادوا « تس يآ دعواكترضن كك - لاوماهنت مج ركاو ركاب مقيك يب بلطم لوم دش هدير بأ

 تورو صب كن ورفاكى افتر لاك نأ يدرس الد تبكروكن اروا جر ةدكو داب آهيدابج وكل ونموم نش تلة الو

 تاذ لاس ميار فذ_ةقفقي بآل يدش نلاك بازعرابتغاب روا كس تور ايتغاب ت- نا لات لاروا د

 هقفقب بآ انج ءلوم د نيك ى اليك شد ركل اك ولكت ( يكد ابجج) دور ذل لبي ناجح ىربم لبي هضق كس سسك

 بعر لبث لولو كس ناوكلمتكس سورفاك ىلا هتدثلا اس ذي لك ب اج كل يرغصردي يضتاس كس لوراوس( ٠ رس( فرص)

 هك سوك وج« كش نار آ روس هيج« ركل ور سس هلك ( كح كج )وكن ايفسو وا ءايد كد زكل اذ



 ه هراي (4) ءآسنلا ةروس ع (هددج) ناجح حشف كوكل انَمَج

 تالثش 7 تروي رش ضو دوا ءكد ل سح اكرجا حس دبي ل ما كى الس 0 0 رام تدل نايمرو

 اذا تس الاو تكسر تل ردم زج م ىلاقتدقلاروا ء اكد صح كي اكو نكس جب فس اخس ساوكس او كساس ىل ىلا:

 ا ركمالسإ مك ةالس اب ابتسامة اجايئم السك 52 6 ادكنيا
 ا.د انولوك افلا ىلا( « طاكرب هدقلا ةترو ماسلا مكي وبك سس لا متيكري ديو رط ا وو باوج اصيتا حس مال ىلا

 ا ا ري ا ا كاب مة ابكذس لااسجك دقي طع
 تدير رواءجس كاني د باو كمالصتس ل لق ناد اكس دءاذج ك( لمت )رمال لين لاو تل باح اك جرم

 رواوج لبث م ادعو هب نت ا رواوك 1و لس رك السب ل اوي ركتسدجاح سانت رواوكق كرب واو فاكس يدرك نس نس

 اق حا كبل عيوب لب هاك لاح نت يقان ول 1 ني ال سا نال

 ند تمايق حس لوربق راب ائيقي يقي وكم ووءليووبتم ل اوكاوسلس ل ا هدفا( قي مت نع ) َكِْيَلَعواكَراَب

 لوك ؟16وم نولالاو تاب هداي حس دقلاروا« لاثا لوكل م لاكي س ل خت

 ذر دام هومر هك دو د سوء ١

 -ج ي هللا ةيشخك فطعاك اك هراغا لي للا خلا ْرِهتَيْشَح ْنِم : لوف

 نوْسخي تس ب تابعي طلع بوصات ديو كف سوم لاحم هللا ةيشخك نش لاحلا ىلع ٌبَصَنو : قلو

 .هّللا ةيشَح لثم ّسانلا

 نال ىلا« يدّللا ةيشخك فطغاكس ار[ غلعا ع بوتس جو كنس :: ل أمك ٌةَيْشَح َّدَشَأ وا ٌةيْشَح دش وأ : قلو

 هس بون روي كي رسم هللا ةيشخخ ل ج توج ديد 3 لكل وقس لوول

 -ةا.رفءاهدعباَمَو اذا امل باوجو م اع رسما ب انم .اذإ هيلع لال باو : لو

 -ع باو امَل ءّبّنَك اَمَلَف # ءافماقم اق تاجافم اذإ لث مهم ُقْيِرَف اذإ لاق

 ب مق سك ا تعا روطبل لاتقلا انيلع ٌتبتك ل لج هراشا فرط كت ابا ءِتْوَمْلا نم اَعَرَج : َقلُوَق

 كح باسر ايخ يات تلح اتق حس بو كى بف فس تحوم

 دج لوعفمؤخيردصم عاقم تس هراشا ل ىلا < لا هب ُعّنمَتُي ام لاو

 5 / تلح وموارم ررصم لس عاَقَم كس هداشا لش لا اهب ٌعاَنْمَبْسالاَوا قوق

 .عاقملا نيعب ىا٠ اهب: قوق

 ةطمم ك1 شي قرف كومو ةفئاط ع ةفئاط لعذا# تيب « ةفئاط تيب: لوف

١ 
0 



 مدد ن0 خف زل نيج الئ © هراب (4) ءآسنلا ةروس
 تالا ح بابن امج يك نابي بلطمروا« كح ترمضار يشك هّتِّيَب ء ف ماطعرسف عسا اجانال

 لوقلس تأ [1خلحا ليس انم موبي .لكالاع ل تك هديشي شم لد فالغرب ل لقد بآ 3 رزه ةلأراب

 ا غلعامخ توم لي ل اوكي آول هت انومرمذ وكت نطو سا لبن لولو كس نا قاف اشرب

 وكحرار نيام( نلح انو: بس انمود إي نزل كس اليل رمالا ريبدت ريض تيب ركام العرس كن تس .كابآ انيصعو
 2 ةسدكى ري ليفان اغا بأ

 ل اهناليجواؤلا َتْرعْيِذُملا : ّيِلْوَق

 تست جا و رس

 هل

 :لوتن ناش

 اهيا ند لوك تس رك ياتس تسب وك وفارس ف اكدت حس ترمت ليلك كيدي اًوفُك هَل ليق يلا ىَلِإ ٌرَترملا
 انت كي د زير ل ناي كرهتك نون السم وج اح آش لوم هدر مز سمعو كس ورش ناهس كيان كيال اق اترك يأ

 وي كرر رط عا ممن كتبك ف آل و« دوبي تت وس نامل كريو صان قا ل لمرات كن ونا رص علو لا

 لي تمدخ لكي 1ك لاش باى دثج ريو روأ فوك نراك لب لت تع امتب كاي لكي نون ارسم ؟س ني دة ل

 بت كلت سهل دب اروا كس تزرع اخ كرشمت بج فلا ىبن ب «ايكك ضر وا سس دمر ضاع

 وسرت لباد لان حس نقل افتات سايح نبا ترط>) ءورك لباقم سمو ما ذبل: ياهلي د متاكد ذك د ءابارف

 -( جس ايكل فأن هرهخو متاح ىلا نبا

 هاكراب دوا لوم ىرول شم اوخيي يد ىرامج كانت خس اج نوم شفاك اوفو مكتاكدابج وك ون املس بج دحإ كس ترمب

 سو هدز فوتيل تدلباقم كس لورفاكن اف نارك الا فيعض ترم كوكتيل بق فرش اعد دامب للي ىدازبا

 تنم آم روكد ب لا اح آن ماكل اقروا تدم ى زوم ئ اكلك خي وسر« خس اي انو حس باعك فلا كيج
 سم لا

 ءاىتساب ىرطفروا ىقبميأيكب امت لا ضازتا وكت قيتحرو انت كتاب" حس داب كل وفارس كس تاب ربا
 فرك كش عدلا نقم كس دابج كت نوايا كل وكرشم نه ل رك ااههسي بج كى قب تابكرسد

 اوم لز ان مكتاكل اق بلحج لي تروص ىيلاءاوج بين نو تقل آش ديد بج نابت قادس كس آكل كي د

 اكج وج ب ذج لباس 9

 00 مم



 © هراي ( 4) ءآسنلا ةروس ملك مده كلج سخف لاذ

 د لالا اكتم توصل اج حس نيقنانمدلب اح سون اهل سلكي لخك تري كيد نكس نيب رسش نا

 (فراعم «ريبك ريسفت «ريدقلا حتف)

 تحارو مار[ اك ادواايند ديزل يأ كساب داج ياحب وكول نامي الا فيض روكذن «ُتوملام كك ٍر ذي اون وكت ام َنْيَ

 تع اطاكس لش راويم اي رواتب تبع تا[ يلب تكس اوبس درك ب لطتلبم مل كس سجس ير اعروا ىلا

 يرعب اجل آرب تنفو نبا تسود ركن إي هركدابنج كب سرمود«كسةمداوازم لش صح ىأ

 ؟هدتاذايكاك يكس دابجرجي اج هيج ويك دوم

 وج كى تعزل اك وكول نلا لي تيا (ةيآلا) مهنم ةفئاط َتِّيب كدنع ْنِم اوُرَرَب اًذاَف "ةعاط نولوقيو
 جس اند: لوروا لذ تك كبس ناين لت كد ىلا ردد

 ل تس الد نيل حررطرم دوا نين نس 21061 تا وة قاا دال الدنا ضاق
 متن ل تسرك روش ف الغ كس بوكت اردحإ كس ذساج س لاي كح بآرك لان ايل لو كاك ب آر ضب تس متدكا
 قو وروشمدار ادار نارواجبس قو قكتردت

 هاداوزاروكن الار لو نلاش رواه نكت الصا لكلا ار رثلا زوا تانج جلع فرط نلا بابا

 3 نين قا ين ناصف ٌلوك/مالس ا ليشنام

 قرم نوقف نيم رقارسوورولرخج ةتاذ كيا مقري سونوتسوو ترامئدنلب لكم السا «نآرقلا نوربدتي الَقأ

 يناس دكر وي كاين 0000 شأرب ىاتس نا 0

 -< مالكلادف نآر لك ملام قياو تاب

 :لوزم ناش

 قارا ل اولا فرطرب لج لوم لاذان لير ود ى اكئب لاا تيبآو آي« هباوعاذا فوخلاوا نمالا نم رمامه ءاَج اذِإَو

 نلاكد ايت دم تسي لص وتس ناروا نلبي كور شفا لم لوف الساس نتج لت ليعااطا زي آضلاوم كد يب ب ةرطخ كب ست

 روثود ابرز حس ترورضوفو ضب لع كت لس لس لنآ سر بخ كى اكان كنة دوا ىلايماكىك وفاهلسمدهفد لن ول انام

 كس الصا كد او هس اليجج هاؤفاروا ذاب رلجروار وزنك نتي لب تي آدوكرن كل دوك ب ثمع اياك اصتنوج اج وادي ىدانتغا

 وسر ةس اهب كة اليبج يافا ل لوكدل م اعدوأ ليو د ذاب حس نس اليحب ليت وفا كه سابداجاهكة سدج تس كش زمر طاف

 طاغي لي لير قي دك تيك ديره وك خليك يداي إي كس لودادس ذروة لا



 (ةدج) ندلآلج شف كلل نهج 7 ه هراي (؛) ءآسنلا ةروس

 مكي هوس بسنه انركر كؤوكث يبدح كب راطخ نر مت ترضخ لب لوزن ناش كس تأ 1 الة برا هسا

 رك ةقلةتاقناتقر خر تحس كريد ف الطوكت اربطم نراوزا فيا فس: ةلئاكفتر مع ترضح

 رو وو 35 مك ١

 قا تل لوسرل 6 0 نقلا

 7 «تابدوت اهم قب قررنا لس رسوم مولعم لي

 ايلا شرع حس يروا سو مرضاح لع تمدخ ى التقي ثلا ل تاو لركق نرش را يتاسرباعر#

 ريشعإ لس ذل نق ل هك ارفر ترن, لاير فذ بآ ؟عس ديد قالطوك اوذا نيا ذ-

 طافوم جس دب/كك ولي آدج ىد لائق الطوكعراو ذا ىبب ا ذة دفا لوسر اك يكن نايس ا زاوروروا 1

0 

 دفا ثبروا دانكن اليعيي لوا وفا

 ايارف ل ثيدح ليا ذة بآ اي انج جوان سس تن هشبوكت اب لانس قير دكا مولع تيآ

 لانس قربه دلع لاك تابزتا يكد دم انوعتاس نانا تل “ٌعمَساَم ٍلُكِب ُتّرَحي نأ اًبذَك ٍءْرَملاب ئفك"

 فسدت ايل نقر ما نإ

 ةّيجتا درك اندا لم ءايوكء اي ,ةّلعفَتنزورةّيِبحَت لم لما :ةّيحت ءاهنم َنَسْحَأب اويحف ةيحتب مسيح اذاَو

 لفي سرولا 1 ودب اج اعيجا اكمالس جس لي ف متن ف كم الس ل اب انرل /ءاعو لرعىزارو الو قت كس لا ايكوم

 ايدركف اضا اكدتاكربو لاي بادج كس هلا رو مك/مالسلار وا ادفاضا اكدثلا ةئقرو لمي بادج كس مككم السلا[ لآ وف حررطسا

 -س هايد باج لي ]خافلا ار مرو مك السلا لوك كاني اج

 :دقيإ رطاكم الس مالسا زا ل“

 هاب ازينبلا فو كاهرطر ا عقر تنقا لق كب تداغم ماع كبر لكي حس مالسا

 فاروق ملون حل لس ءايكى راجدتي رط كركي اسلاك لدول در رط ساكس مالس مالسا كت تكل ظافلا

 تور تم اليه ترييصم

 0 رتب تس مالا لوم قريد مانق الس السا

 را « ليما كس تشاومروا تنخرايظا_لكل لون وكت قو كس تاقالمكج جراوراك ا لم موق ب ذيعرب كايد

 تاو ا ئ و تبحر اهلا فرص بع سا لوب 6 ليتم السسارسود لوك حاج انج مالس ىئالسا كاجو مولعم ولحج اعلي د كسل



 ه هراي (4) ءآسنلا ةروس < (مددج الج جشف لل انَمَج

 كسر تمالم حس تايلبو تاقآماقوكهيسآدثلا كو دكت اعديب سشلاكعس قت تس ادادلب لأ

 عرس مكلشان ىل وكلامه َلْرَيف هل ٌقِنرْف لاف ملف قرف لاف مهف 0

 هلا هدا َنَماْوَدَعت ْناَتْوديَأ ئياقملاو رفكلا نم "وبلا غدر مُهرهللاَو ِنَمَتِفَنْيقفمْلاَش
22 6 2292 

 هاالْيِبَسهَلَدِجَتْنَقُهَللا |ٍلِرَصَي نمو راكنإلل نيَعِضْؤملا ىف ُماَفيمإلاو نينا كَم نم ْمُهْوُمَعَت ىا

 كيلو مهتما وْوِحَمال ركل ىف وس مهو ملا نونو وفلل نوضْختول اون 1ودو ئدلا ىلإ اقيم
 اوافأوا الوتْنإَو متنا قْقْحُت ةحْيِجَس ٌءرخج وللا لف ذ رديف اننا ارزرا نأ مشوا

 ةاَريِصتالَو :ةزلازن ايِلَوْمُنووْدِتتالوفْوْمْتْدِجَو تْيِحْمْهْولاَو رمالاب ٌرُهْوَدَحَف دع ْمُهاَم ىلع

 دوعد أ ناَساآلاب كبْمَع ٌقاَئْبْفْمنْيبومْكَسيَبِو وف ىلإ َنداَحْلَي َنولِصيَنْيِذَلاَلإ ْمُكَوُدَع ىلع هب َنْوُرِصَتْنَ

 ٌمكوراَحب نيذلا وأ يسأل رميؤُع نب َل الج ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل اَدَهاَع امك مب ملا نش مب

 ا ىلا ْمُكَعَم ومو اَوِتاَعيوأ ميو مم ُمُكَولبَعْيْنَأ نع َمهروُدَص تقاَض ٌنْرِصَح دقو

 لاَ ٍفيئّسلا ةيلب وسم ُهَدْعَب امو اذهو لَ الو ٍذَحَأ ف ةسِلاَتِقو ْمكلاَتَق نع

 ترلا موق ىف ىتنآف هي مَ ةنكلو وتلف ببوأث ىف : قول ىي يكول
 :رلط هليِدسمهيلع مل هللا ٌلعجامُف اوئاقنإ ىأ َعَلُصلا لسلق اورو يرملف مو لراغا نا

 و رق سوم ورق سرس رس

 اذ رثكلاب ركهموقاونمْأَيَو مك دنج نامثإلا راهظإب . مكاني يلمس لثقلا وا ٍذَحآلا

 عقر دش اَوعَفَو "هيفاوسكتا كِل ىلا اود ِةَننِْلاَلإ دامك اقُدنامْلك : َراَطَخ و دَسأ مو مييلااوْْجَر

 رسال ْمفْوَدَحَف مكع ْمُهياَرَْكي مل َوملَسلا كيل اوعْلُي مذ و مك ْكُلاَتِق ِكْزَنِب

 لعاريطاني نهرب انفي رتب رج ب2
 1 .مِهردَِل ميينَسو هبل
 قس ا و 5 0 ا 1 2
 درك وكن ابك فس لل رف ليأ ءايكف التخا ل سراب كس نا فس سوكر #3 دل ذشأ كول بج دوا : يجو

 لهدا كس نلانم اك لاعايكا دابق ىمكل امر« لوب لان تي آييتوركل اتسم ابكذ قر فسر سودا

 هانا هام ذهول ساي مناك درب كلو تاج كى عمرك ناد ا نسل كس« تعاد

 ةارمكر باكل رول ءعس راك ادلب ل وفود ماههفتنسا ءومج تس ركراخ ل وكول تفي تمي ارب لعب نزلنا موب وآل ب تسار

 نو حرك فكك ول ياررط ىشو ركز ك احس لوول اكيإي تدتساراكت يادي ز كرس لك كس سادت

 « لب دكراهظا اكن اهيا هرج ركع رك 1 قمند امك اناني ان تسودوكى حس ل نا موس ةاج و ربارب عرفك مروا ودك

 م 2 نة مزمز



 مدد تيلااجحخف زل انَمَج 7 5 هراي (4) ءآسنلا ةروس
 ةوركاروا نيرك اوركور وو رك اروا هب وركق قت ابنا كس نااوج ل ترد لي تارك لاقت شلاكك كبج

 ققؤخس نارك قافيرت تسوووى لس ل نارواورل نواب نتا يبا ايج واو اريقوكن اون لور ماري ىت قاف ودوجوم

 نلارك يا حس وكول كااوج كس وكول نا حس اوس ولم داب له كلياقم كس ن نت نارك اني اكدم تروا هلْ

 ةرباعم حس قاعي /: لالب ذقت بآل اريبج لو هعساج حس ناادج اكن ادوا حس نما ةدياعم كايمرد .ابيقوا

 مت روم دخت سلس موقق يا هوك ون جس دوج كيس تاب ننح كس نادك ب تس حررطسا ل اب ءابهة كوله واي ءاققاي اف

 اذبل, ل ومكر ت ذل اقدت اسك ناروادضت اس داب 23 اح مولي كوم جت اس دانت اي ني لس

 مووت اتومروظنم راغاكن اري مت وكدقا ركاروا ح روض فيس تيب ادام اكل اددا مكي ورلد ضوتكس كل رس نا

 ل للاخبار در ا نجل تس رورشتسس وو اي وركب اخ ريواهسرامنت كس رك قول ولو كس نادك ا

 « لد ور تمالسرجت اس دابروا لإ يركن لاق س مروا لير ذوخج متم ورلا لب ءايدلا ف بععر لع لولو كس نا

 رواتب بيجر تروا تر ستار لوك لد ديق كس راب ف الغلس نا ذ شاول ءلجر ناررف حبات دابق

 كس موقق يا بجروا« لير ليي نما كس يمس ل يل ايدج كتي لل 7

 دقق ل نيرو« نافطغروا ُدَسأهوروا لوثر لم نانا تس موق يا هل رز كسر فك( راها ) ]لب اج ل

 ركاب «لؤ ةساهوم قا ودتاسك تدشن ل اش لإ تس ذي 0

 كس وروكل وحتأب نيا تس ثدوا 7 زر تسل ضر انس ا قق د دووم كل اقل

 يدك 1/11 درت نترك ث 3ك يوكل ايت لابج سئرواهراديقوكنا 7 كر

 -<تس كريد لسد تا وروا ىل ا ؟رادغاكن اري ديقو لال نا نشب

 رو هنا ىلا ودع هه دم 9 م

 سا يي قوق

 رقم ترص نُييَنِفر وا ع قات فوز ئرص «نيقفنملا ىف لههداغا لي فذعاس لا رت ترص : قلوه

 3 راما دتبنوكلاهركو بلقب رواج بون سس جو لكس

 باتت ل حاس انه ةرم اولد عب كسور اكيداتك ككل رّزمَت ريتك ءاوُدَو اوم قوق

 < كض_كلعو ناجي يثأك.نولصّيفس م العزم ناجي لاو

 -ي تضم وق كن جي نولصي فلعع اكمكو ُءاج ملجه راشا ليلا َنيِذَلا و اوا قوق

 « لت ل | تفص كف وك اًموق كت رح: بد وصقل نر لوري م وكول ن نار /نا,فوزح دق « ْتِرِصَح دقو : َقلْوِق



 ه هراي (4) ءاسنلا ةروس 18 هدد تلا لج شف ككل انَمَج

 وم عل او ىلا بن دج ضي رو هي لاعتريمكم كو ءاَج ترِصح لب ب ًاصزال فزع تر ورضالب ل للا ال لا

 دبس اناء ردقمدق نم العشم ىد قت وماظفلو اوت جس انو ئرورض دقو

 بهس قر ورانا فوج ْنَع سااتوم سئ هسفنب ىرعش_ كو ترصح 7 قوق

 8 د د د سد
 ملا# وسر 0

 سن ذ اثخا لك هدا كس نوقفانم نا نايمرد ع دامب قراكلا ماببفتسارر «نيننف نيقفانملا ىفمكلاَمَق

 ملكات ان اب روا اكن كن [يباوركا اج رو دوب تسديد لاشدعا وزرع لإ دارم أي نمو نينانم نا امتي اجاند

 عملسم حيحص ىرخب حيحص) كلا لب تاب ىرامت ضو روم
 « جس اج ذاع لوقفانم نا ليلا انبكاكد وكليات تكس وج ورك وو لوف ارسم لبن اراب كس ناوقفازم نا

 -امتاتمب ف الف تولضس اارسوو

 :لوظ ناش

 - كس سوم مولحتس تتار ليز جردنمو راش فرط كت اهتاو كس نوقرف نمت لي تأ ودور

 :تيياور لبي

 روجر اهدا ناس كاكا ةسآ ادي ل حلك كش زنك كت ياور تس دبايئ ف ديب” نب دفنا دبع

 أ  ناءّكآ آلي لاو روا تكس لح كسك هلا اكينال تداجت ب ابسا حس ةقفاقلت ثلا لوسر كك وم ترمي ء لب َآ

 مكلاَمَف ومر فاكاكنلا ذس ىلاقتدقلا ل كك مابك ف ضن يجف اكييابك ف ضب لوم فلك سا كن وف السم داب

 جيد ماكس نارواايارفنايي لش «نيقفانملا ىف
 اكن لا دوا كك لحس لاو لكك ول ب بحب روج شرج الف ققافن كن امك اق كتيتتطو ىلا ركتات حاب يك بلوك يقفز

 لح نلادوادءابك جو كناري شابك ن ارسم ومنتج وا ءايدوروشم اكس ناهس تعامب كيان ايكو مرج اظدا ترا

 دوم ايدو روشم اكن ركن لس نا كلا ساو كل الو يطوا را لت د

 :تهاور كرسود

 لوسردعب كس دعأو ردي عقاو ل ككل اب نب قارس س كت هيا جس نتف بيش ىلا ن نءاتهاور قرود

 2ك ل يريد ماقول كراك موق ىرامجل كت ساوخرورك لبي روضت/ هيف ثلا



 مدي ينال جهشف كلامج 42 ه هراي (4) ءاسنلا ةروس
 انقلب ذجردنم يروم ايي ابو

 25 اج دم ناردس قمت قس نبل اوم ناهس ير قركاروا كس ركوب لكى ف الغل ةفإقي للا ناوسر تكول مج

 نس كت راع لش باعم لا قود كن وجدتم م قا

 - لوم لزان خلا نورفكت ول اوُدَّو تي آلا

 :تيياور قرسمت

 ليبقمو حركة اك وكل نتج ل خلا نيرخآ َنْوُدِحَنَسا َ تيأس ايلا يكت ياور تس ةقللة الناقل ابعن لبا كرفح

 ري وقيرواددتب ةمل تك مقا قيادك ا يل اكس الس ارك ليني دم فس لوم” كوكس ناافطغروادسا

 ىلاعملا حور تيياور ىرسووروا لبي« جس كلت ىرادلا دبع ى ب تلاع قم سس ل ابع نا فس كايشروا لين تسال نام

 نس“ ١ هيمو اهلا
 : مالكم صالغ

 حس ل يقكس نا يوان ل ارواح ت تسود ضل نياوكن ارك اعل اكوتو حس يسال لتر جان كس نادك سب بلطم

 ناو مص باعماراهةعسس وكول نترك يلي 02 كيا يكس ينفى لا نال إن لا سوو بلا ءوب كتم

 انام امج ف يلح قناني ءفيلح كف يح ع لسا« قيد سيت ذاجا تدبر ش كس ركل وكول قو هرباعم قانا تس

 ني لس ةرلومراو فرطس موق قامت لي كد بع اكت اب ىاروا ليل 1 تركو زج اهلك تدوص رعد 6 <

 كن ارواوزل سم قس سلكية لشد كمي دبع كاروا تا

 - ايدركى رج ريدا ابكى اوت اناملك نس آاب حسا دل ىر بلوت نلاسحا اكاد «ولركر وظن كتل هت

 :لمروص فلل كت رج

 وكراسي ةلحا» قطف سوفارلست ارق تسر س رفا راد لن مالس ا ءادتبا خللا هللا ليبس ىف ١ ورجاهي ىتح
 اك ترج ف ايكوم رك بج «ل اوم كرات رف ساوج حس ايامرف حنس فس لة احر اميبج لوف رلسم سلات قلا دخت اسس كس

 ايكن ب مالسالا راد كبح د حب كل عر نم( ىراخبلااور)''حقفلا دعب ةرجه ال” ايار فذ با ءايكوج روض ىذا
 كح تددقوج هت احاج امج سيك السرى دآن سا ءىاميا طرت سرج ليج جس ماكنا ايي قرن ضف تسر تس لاب

 - ايكوم روض ليدحإ نايا هس رك تسرد ناب



 م هراب (4) ءآسنلا ةروس 3 مدد كلالج شف كل انَمَج

 ةرجهلا عطقنت ال” عآلم ثيدع لش داب 4 لك سد قاب فكس ايقج سب تروس سوو كتر
 قارا( ىراخب) بد لاب تتءاكتيل قي 3 لكبح كه لا, كتشتتو اترك "ةبوقلا عطققتت ىستح

 ا ةفرط كورال ا ول د ترمب امك اهلك ئراخب رداش

 ٍدْصَق ريغ نم و ىف اًنِطَخُ حلا هللا لئف ةئيرُدَضُي لن ا + مي أَم ىا نْؤُمْلَعتَبَ نِمْؤْعِلَلكاَمَو

 قد 2 12222 هد زلكنَو
 م 0 اختو وش نع يقر وأب َسحاَنمُو

 ٌناكْنَو قاتلا ىلع رَذَعَت نإ ل املا ِتْيَب ْنِمَف اَوْهَي مل نإ ة
 دوو رج و3272 هس

 ميئاَرحل نه يلامس داو رك ميجف ىلع مف ركن مومو رح قوم لوقا
 هم قر( جه. هرقين مم 290

 نم لوعتملا ّنَكَنَو

 لك ِمْيَر طَسَوَتْملاو راَْيِو تشن مهندس

 يد ثلث ىِهَو لكلام 2 هل ةْيِدَه ِهمِذلا غأك دبع قات سو

 عدمعلا

729 32 
 ٍتاَق ىلع انو ريو 0 000

0 2-7 
 هاب ِ 0 ف 311 رَدَقُمْلا هلغفب ب وس دنت

 نائب امِلَغاَيِباَغ ُلَتفْئاَمِباَلْكَقَدْصُفَي نب اَدِهعَتَم ا
 - 2 01111 م 2 22 7 و

 ْنَمِب ُلُوْؤُم ابو راّنلا ىف ©ميِظعابَدَعُدَل ل دعأو ِهِتَمْحَر ْنِب هذعبا را م 3

 زد كلذ نو امري وا ل ًابؤأ ٌدِجَسنَي

 ذ ِدَمَعْلاَك ةّيِد َلَب هّْيِف ٌصاَصِق الف اًِاَخ ُنَتقُي الام لمْفَي نَآَوْعَو ٍدَمْعْلا هْبِش ىْبَسُي البق إَطَحلاَو دَمَعْلا

 هن رم اّمَل َلَوَنَو أطَحلا َنِم راَفكْلاب ىلؤآ ُدَمَعْلاَو َوُهَوةَِقاَعْلا ىلع ٍلْمَحْلاو ٍلْيجاَتلا ىف اَطخْاَو ةَدَنِصْلا

 ملا اوافق يلع مُلسَفاَمَتغ حوْسِيَوْهَو ميس ىنت م لجرِي مهنع لات هللا ئضَر ةباَعَضلا ني

 لامي 7 20711 يكد ا :

2 
 رات لأَن مل اورو ٍرْيْعضْوَمْلا ىف ةئلَكمْلاب و َءاَرق

 م م
 سل هيالسإ ىلع َةَراَمآ َىِه ىلا ٍةداَمشلا



 موده كيلالج شف كلامج 2 ه هراي (4) ءاسنلا ةروس

 قولك هاب دغم ل نع ايفل لوقت ميما نبهت يلوي كل
 نآ ويف ٍةاَيسإلَو نامِنالبراَبيْسإلاب َمََعمْلاَنَمَ هئاقشلا مكلف درع مكلاونأو ققافو مشعل

 هب مكيزاجيق © ايي َنولمستاَمب ناكها 4 يوم بد
 ىَمَعْوَأ ِةَئاَسَر نم ٌاَنْتَيْسِإ بضَن هدقتلاو ةة هرقل زد ل ِداَبِجْلا نع نين َننوُدوفْلا ىوتسياَل

 15 لضم 2
 رايك 1 َلَوهشلَو 8 ”ئاينيدمجملا هدا لصف مهيأ ومهلاوماب وللا ٍلْيَسَق َنْودهصْلاَو وحن خت
 َنِب الق تالا دماج زاهر لا ىف اةيئاوتشال لْيِضَن ةَجيَد
2200 2-2 

 ٍضُْعَب 70000 هْنِم ُلَدْبْيَر © ًميِلَعَرْح رَوَض ريغ نا َلعَنبِدِهجَملا

 .هِتَعاَط لأب 6اٌكّيِحَت ِايِلْوََ آروفَعَمَللا اكو رَدَعُمْلا امِلعِفب ن اَوُصْنُم و رم ا

 نبيع بسنه ل كس اؤمن و مد 2
 اه نوم ىل 1و( تايرواؤت) اجو ل لع وازاوإب نتن ل اوس هوجو زرم لك

 ا 201 ادرك آجاى ا اشن_(رول

 سااوس ءوكر ارو ك لتتم شن ءاكياجايكل اوت وذي زرتكس ساوج قباب نوخروا ع مالانرلدا آم الغ يؤم كيأري لا

 تروا« اعتب( ه) لي لين ثنو (١*«الوم تمي دكه عس ايكن ايب فس تنسزوا «ليدركف احم تيد( نزع ) كل ا كغ

 وج « لإ بصعلس عرفو لسا هوروا ج ب نادتاخ لا كس لاق تيدي روا حس ذج وا قش روا ء نوبلون: روا « نلوبأ تنب اى

 هتالامرانيد عروب طسوتمروا الاسر اني وفضي رادلاب حس لن نلا كوم لاس نلت ( تردد لك اء ماج كمين تابصع

 ىراهمت لوتقم ركاروا ء كوب بجباو رب( لتات.) ىفاج قوم راوشد قكيركارواءكومادا حس لاملا تببب اللايكات ادا كول يدك ادو

 «تيدروطلا كد رافكروطبل ع بجو نرلوا زم الغ كياري لئاقكس ساقوم نمو ورك بي لاعوم حس( برك اداد) م قم
 هسراملد انكر قطعسس موكا لوم ماروا حجو كف سوي راحبدجتاس كس نلا اج قدرك ريو ت اخ لا كس لامك

 سا سايت مال ضجر لاوس نركواز م الث نومك يارب لعق كس للا دوا مم ذ لاك ريدج جس هرباعم نايمرد كس نادو

 رللارؤا تساثكر هس ثور لس كس هايود هرافكا كسا وق ءلك دي رمالغ حس لير كو مش لاداقتا اي ومدن بايت مالك سمج

 نولوق وفود ةعيسا ذ__ لاقلت قش ماماروا ءج ايا رف لم راهي ايجابا رف لكك روجر فرط كماعط خس ىلع

 تجاك يور قبلا رعت ودب تيلوتال بح باج كلر دا«ج يلوا لم لاق 2ع ب

 ةءاهبسل ايديكيلاجلا "1س طي ير سمع

 ك1 سا اجيك لان حس سرك رك دارا اكس زج كمال رئاركاي دقي لنا سدرك أ ةصقو/ نؤمن 7

 تعلى اروا بضن اكدثلارب ساروا اكسر شيم هو ل ل رت زم ا 7 اوف ءووجواب ك ذوب ففاو تس ناابإ

 ه[(نش جي ءزمززوي سس سل

11 2 
 ٌةْنَجْلأ هللا دعو



 ه هراي (4) ءآسنلا ةروس 6 مده تلال عخف تلمع

 لاه لقدم( تينآ اليدوا «جس اصكرركر ايت با ذعا ذب لع م ( فس ليا ) لح اروا «©س دود تكس تضروكل ارواح

 لوكس فلكس ديكو رول« حس اجايدا سمكا اج ءازع لكلا اركب دقي رطب كا لاطركل فلس نوموج انتا سل مخ

 عملت ورم قلل كك "عفت لك ابحع نع ارواكسجي لك“ ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو”لوقاكى اقترتلا < لبتسددن

 هل كا ةمعل جس ايكاايي فس تي ةكورقب ةروسرو اس كيك لو اريد ىكتررفخمروا ع لوم رمان هس للا تين“

 رذكل ع قل اسدارخت كت هي دروا اج ايدركف ادعوك اج كاع بجاو تي هي !انيقيرواءاكياجايك جب ىكلفلاو

 رز كمال جس يورد جس دبش مناك رول نرعن اف لاو :نآلا تاك اي نفسا <

 اقر دالي لاب حس لاضاق لبي لاا اق احاج يكل تي روطم اع حس 0

 حس ءاطخ لالا ( بوجو)  هرافك علوا وعش ل ننس لعن لارب كلا ؤبب نولاو نا دنا ردا ( رش اج) لبنت اتروا

 هورواا وجر كس لاي كس ضل يا ما قباكتعامج كيا كب اىسلج تقول 01( تيآودتمآ ٠) ؟لذاترواءعس لوا

 «يسايك ل 4 فلج ناج كم امس نس سا ابك فس وكول نإ فيكم السوك وكول نا فس صا ات هداج لس لاي

 0 اونمآ نيذلا اهيانيتيآ ق٠ تال كتاب وكل وب كلك امولاي درك لا نس وكول نان

 داس ظل ءاسن ل ل ونور لا تعا ةيارواورأ ايار

 دذكست داموا هس كس فلا |ناورب رواد اسهل فلا ( مالسس ) ليل مالس يثار وا ور. ايكر انا (اوقبعتف)
 قوم رركتس و امج ل تساركسادخ مج

0 3 1 
 ولذس لا < ل ناملس اكو ركاب دهني متو ركرابظا اك ( رادربتارف) ايفا جس تمالع كم السا كس لامك

 تب ساي هس لاعتدلا ددرك كا كل كير كبس تملي ناماس قواد« 42 لابن اياالا

 0 متم لس س0 ليك سال لبو نإ ىيتمينغ
 يدا دامت ىلاقتقلار# تح تاب كس روف تجب كت داب داب كل اوما دابا ل اجئرابت

 مالم ارو ورم 21 و2( ك9: تاييلا) ركايلرك ني منو ياي رف نلاسحا ديار ؤ كس تم اقنتساروا ترش كن اهيا

 رهثاب هس لاما داببتىلاهتدلا كش ءايكا يكد تاس ءابجتاريبجو ركل ماعم ىتاريبو خت اس كس لو ل وب لاو نب

 كف وم ترم ام اس لس خفر (ٌرسيغ) نوم او تس ديت حس دابج كس رزطع كن خا محا ءاكعسدءا جوك موو كتل جنس

 دوا لولا قيس لك تمارس هلاروا ء تسجد كس د: هريغ واسد اين اياءعس بو كر انش ايت اس كس بضوء بو

 جو كرزعوا نولاو ذسدكدابتج حس لولايدوا ل وئاج قي اذ ىلاعترقناروا تح تح وم ليتم ارب ساو سك دابج حس لالاج

 ده كة ربج يروط لكس زاروا ذم قداس ض تين ذود كك“ تليضفب لولاو سرك دات حس

 حركي رع يل وكنب دايو عساكر رك رعداك امج تس كيارج حس نايف نود ذ_ لاقت ثلا( لاول روامح

 تال كتم س فرط ا ع لدي حس( 0) هذه ٍتاجرد رواه قده د تليضأى رج اسم ب لولاو



 مدد لاح حف ةزلانَتَج 2 م هراي (4) ءاسنلا ةروس

 تا لاعشا « ل بوصل سو كن ولففر رقم نسا لونود لبي ةمرروا ترفغسروا تداهذم كلا 20

0 

 + هك هام هه 5 20
 كيب - ردرج بغت

 50 أَطَح له هراشا لش للا ءدلَتَق ىف ًائِطخُم : قوق

 .ًاطخ انك ّلإىا اءوبب تفتك ف وحر رصحرواوبب ب وصنطس_ جو لوم قام اوف كي اتكسوم يدا

 رت كف و ذب ادم إب ريرحت هيلعف ىا«ع فو زجر ل ارواج ءادتبساري رحت كج هداشا لي للا ٍهيَلَع : قوق

 وم كيلوا «ةبقر ريرحت هيلع بجيف ىلا انلسوم ىلع ناك فو زحل ثروا ةبقر ريرحت هيلع بجا ولاف ىاج

 دو انام فو زحل هيطع ازيا« طرشانوم لمت ك كس ءازجلكوج رواوجءازج كلر ش هيلع كساد

 تبي ىاهسايك ا يكل الطا اكل اري ذوخاب يار جس ررسم لي لسا ةيدو <. ي ريرحت فطعاكل ا هيد :قْلوَق

 ركفاضا ا« شين اتءامت لم رخ [ض كس لا دركف موك اواق ٌّئِدَو لي لسايروا < لكلا ٌةمّلَسُم تنص ا

 تيك ةيدءاد

 -+ كد قلتطالقتت فاش ماي راَنيِد ٌفضِن كفصن َقلْوَق

 -ج بمزااك قاتلت قفا شم اماري ءاه رشُع الد : قوق

 اك يكل ناب مركادوا ومايكل لا روك الج كوب تقول منت كب اذ روز نت / ,هنامِنإب ًامِلاَع : قر

 دوعن 0

 ل ةيلعاءاكوم كح كسرفاك لوغو كاد لي مل نلح ا سان انركو ري ل تعصر صقتم كف اضا نا ةلجتما نعت نَمب: قلوَق

 فال ء اكرم ليل غاد لب ملي روطمأ ار5نيملسملا ةاصع لن ين عرض مب لا يعطق ل لد امج ازراهتج بز

 هلك اد قب "0و وة اجرماسب قيل ميني كم لابي كس ناس دز

 رب اظوكتدشرصقموسس لا ابلاغ« لومي بال تعأ 1 ليد نك ةةقالاكت فناتك ىابع نأ« ردن ال ىا عذب 3 : وق

 -<ج قورم قف الغ لاى ةقالففقاقؤت ل ابع نيا ترضتك_ لح!« انك

 -(ورئايكراظتا قتن) اوبك ىا «ءاثلاب ىا ِةَنَلَُمُل لابو َءاَرِق ىف : :َيِلْوَق

 -- ميك ذ وم تنم كدودعاق أن فرم ديغقت هََفِص عفا َةَفِص عفّرلاب : سلوق

 دهس لا تسرد اند او تظصا بلا و كتريغ دوا فرحت بو كمال فلا َنْوُذِعاقلا : لاو



 © هراي (4) ءاسنلا ةروس -ه مودي تلالج جشف لانج

 دهان اجوعف رومى راج اوم عنا نايشرد لس " راشتوو بج ريغ :ياجلبب

 ا 000 ا دراما :ناَع هل

 ارجل كدت لك بوتس بو كر دقم لشي تت اوأود ًةمحرو ٌةرفغم :

 :ةمحر 0 و

 1 ا ا 8 0-2
 ألك ؛هللا لوسر اًوذؤت نأكل ناك امَو'ل وأنس ىلاعترتلامل «ايججس نحمل (ةيأألا) نزعل ناك امو

2 ٍ 
 أك روم كلك ىو وب تدوص كن كى ءاكومج ىرورط انو قد اض اك مارا 55 تك

 ا ف

 :لوم ناش

 ساهي ركل سن اوانوك نس نسم كيب فس هيب ديلا ناب لشايحكا جس ايك فاح دما فس هرب وينج نارا يمت ني دبغ
. ٌ 

 لوم ل ذات تيب آه دوك لتس داب كح

 م شاركت دمام شبا قلحد يجر ىلا نب شاي بح اص يأ« ىلا رف تاتا ذة با ىلا

 كس نا ليك نق فوخ ب اكتساب سا ليوا درر اهلا نااطن الا ىلع ايم السا ةساهورل يدرب قو اكس اوكنلا سمت

 تذو لاء اجوجذاضإا هدايزروا لي لوقو كن ا تس جو كل ل ةساج و: نو دولار ناار الطا لك و: نارلس“

 ني 1 لولا دوا ميج د ىلا ني ليغ« جس راكع داك يدم ناهطسمدو ز تبدبصم اكد احنا ات اك ن هاكد ني كليك وفارلسمديب

 لت لاخي ب دوا بارطشتا ى متوكل اولا فس لاشي ب لكل ا كس كلا كا لاو روا بيا ذي كل وفود هت لاب كيت وس ل

 ردا ثراح احا رسود اك لا رواد ولاد انج حس يكل لإ واج نع يم يا ايكوم مولعم حط وكلما ايدل:



 مج نناججشف كل اَنَيَج ه1 ه هراب (4) ءاسنلا ةروس

 نيقيلارو روا لانس تلاح رول ركورور ىكودلاو لكن اوك ايع فس لوم كني يدم سينا يل نب هي نب ثنراح نثرت

 كح لات اهب ردا لتس قوملاو ىفإ اذ شايع ترطن» تس اح ب مت هدي عس لا «ة 1 بعتس لامي فرص تاك الاد
 2 تاس ل مود تس دنياه« كس دم تاور مضت اسس نلا ك- كس لكروا ايد رك ره اوك وخل رك اتغا يدعو

 كس ساروا كس دنابريجدجتاب كس نا أ لكي تسدد ب ذب اتقي دنا اكن يكب بس ىتوروا كى راد دس وكول نادعإ

 هس سااقت يكب بسوي كح كح للام لاي درك ل ندب دون كس اسرب اوك ارب نلا تس كرس قاب لس لوتعب

 1 كس ومر لج لي يبو ىك لوب هس ورك تحس لوس لا ارواادخ فييبسجب كاي داول ) ل بوق لوم قو كا

 وم  نارلس نو تك ناسآ كول < انكر مدق لي تقلا ىق تدابغ

 ى ري لوب 1011 دئردب ل كلوت اج م اكل ءفيلكت كرفس لقا دقت 753 نرباومتابو لم وما

 باذن لا كيا نر : لواكن ا تك هس شلك رمح # ثم نك اانا هووكش ايعاروجبرخآ ؟ كتبك ؟ن عز

 شايع ل وبكل عك كش وج تسورب زكا ذس دي ز ناب ثرراع سوم ةسكى طم لي سا كن لا الج بسيارات حس

 شايع ترضخ: كل وور كلا كهل حتوم كبس كىلاعكمترول تكس هررليف تنوحاكسغ شايع ؟ اق ىتاثتا سل ني هادا
 فص كت وبن نارا لاج كوم راو و روسي ركل كوك 0200 | ثراح لوو قت نا« كل عياد دم ةررط سم

 راو ءابقس لافتا زور كيل «ىترجخ لكلاب كغ ركل وقم الس اك دياز نب ثراحوك رع تسر طن: كس و لاش ل
 داب كس سكبس قل لك« ليلي تست راسم كيب ذنب ثراحوك اقف شايع تسر ضن: يك نم اسس انه آكل فود
 لبلاك نب اراول كاي ترعة وج فق وحس تلاع هس سسرسدد كيلي حس لا« لو: لس نع نح دلاب ل 0

 ترحل ادي هرل# كاس ةهيذن ثداع كاي اك آس لاح تروصوك يع لس وكولدعب كس هاو ل ىق

 ثداح تفتت[ مولع وخسوكي آر ونيك رعد جتا كس وسما لهتناروا سس وم رضاع شن تسدش ىلإ ب[ شايع

 « لإ كك وم مالسإب فرشنو ورك اتد مولعم كأ ب تت رولات اك اواب بسس نلا لن ىو سريع هت يكب يكتسي
 8 لوم ل زان تع يدك تور ىوم تاب يللا

 :مكئرشاكن ارو سيمت ىلق

 ماب
 بمر اور احد بحجم دام كس ل آى آي ءازججا نإ رفقا ي وج فس آوجوم خت اورهي ذك ل آيباد هتقوج يع لت

 هرج و لاب

 ول آ



 ه هراي (4) ءآسنلا ةروس 8 هدد لاا جفن كتل انَمَج

 ماع تنس لاو تس زج كا لفر ءوم قكرمج قف رفتل م ء اجا حس لوبن تنس ل آتي ركوب قا دصقوج كيش

 - وم اتوعت لم روط

 مر
 اهي دج راك وكن اسناكوبب لب نفرق ا ياطخم ءاطخ لش

 لكم رسول سدد« قرف ددق لبي تيد كنولوو رك ىتراكيكل اقروا ح بسحجاو تي دري لئاق لم نومق

 0 تنفر عدي ضاتمنب«ناوب تم تل ور ينك حس لمتلا اركي جس ثنو( 1٠١ )وسمي

 قزق رلا تيد بلا « ليش ليش لي كير حس لي سوم ( ندويلونج ) خم جراي لك ضوارك تس لبي اا لي مستر وا

 «س دايز لع مت رسودو نكرواع لن قرشر ني دار كيل ايل مم ردرارج لد لع نومك وفود هروب اج قد لي ترروص

 (فراعم) 2 را

 هكر اع ع دووم ترروكل قنقضرواوبجورم ل ونت بج كس تنذو لارادقم» روك كت يد :ّضلدْتَتم

 مةيادهلا ىفاذك)

 .“رانيد فلا هدهع ىف دهع ىمذ لكةّيِد”يا فذ بآعس لث ثيدعع ا قى ذدهام تيد :ملْمَكََم

 ( دؤاد وبا ةحرخا)

 وكلت سبب ترن لا ( نلادماخ) كس لتاق تيب ددوا« ل م ذك لاو انكر زوداي قرير شن هداف :ٌيليكم

 ,فراعم» 0 لإث تلق الث عرش حرالطصا
 ردوا ياهو م فاعسر دق لاا كه درك ف اعماصح ايا وج روا كو مجرم غرو قرش لوقت د كلوت يضم

 8 اك اجو فاعم تيد كروب 4 لي درك اهم بس

 وأود نا« ايكون امنا ككل وج د اظن ليكي كا طخ دان
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 كو لارلا يبي تيد لكى اون كرش راداكل تقل يلمتم

 : مالك صالغ
 « كس ابوءابيا ناداني سرصدددا مساجايك امرك وب ناجدكيي كيل ليت قسم نئروس سود لنرى

 هس لطنادانء لي دج رذكس ريق “ صاصقلا مكيلع بتك” تيآورقو ةروسل اسكن كلف قرب داو

 ني ج نمر يتروصر إي لكك ناد نهب لذ بح اسفو لئزم

 ل



 مدد الج شف زل مج 2. ه هراي (4) ءآسنلا ةروس
 وج وم ل وقس 0

 وج ك وفارهسم راو ف كت اذج كلامو نلاج ىلسج نامت ىئذ ركموم رف اكل تشكري 6

 وم نانا ةرباعمدجتاسكس لست اكل سا نتن وم ربا عمر ف اكل تقني 9
 وبل ةفاكل وسي (9

 ريش [لكحررط لما «وبتاومب لات ىنني (©) هوم يكل ا ريعسسا 02 « نيج نر وصوو لكك يار تس لي كا
 - لإ ىلاج وم ل مر وص

 ازمكت رف اردا جس كلر فاني ب رقي روما زم ىواغتد كسا ند اجا يدرك كدجوب ناج روض كا نم ©
 -<ب قدا ب "اٌدمعتم ًانهؤم لتق ْنَمو" تأ

 ايكداذ [مالغ كيرا ةسااجايكادابب نوف اندو كس لاتقل ك جس يازس كلان اهئ يدرك ناد كاك نم 9
 - ل اج كس ره زور ك ةئيط ووراح كل لبي تروص كس وترسم الغر وا عساج

 ل دعو[ ؤم ازرسوج نشب اج يدرك دب كس لكس يازم لك ا قوم يكا يكل يعرواوم ىذركا لات 6©

 - كلضاكب حاصمايايبءهس ككل ذ ىو كذا

 لرادقم كابب نوف. امة اجايكادا( تبق كن وخ )اهب نوندك راو كس ىلا قة اج ايدك ناديك ىذ 9

 دج فالتخا نايمرد كسلا

 دعس ىرورض نركآدااهب نوتيلا« فالتخا لازم كل لس سا نايكي درك ثا رصتقرواو جاهم لوتشنرلا ©
 تك لئقك ىذه نفاق ىو لس لاذ اجو لسنا ادانالاو نسكن يش ةرباعمرلا ©

 - ةساجايدابب نوفر داو قي
 دروا ع ضاق دري لئاقكس سا دناداناي وج دناو ولو لاك اوقات ( نراك وفاهم ) ل تلون ©

 دهس لد كتم تلاع وملئ تيد

 :رارقمىك ابين رح

 مازلااكل عب لاقك سهيل تسروص كيا عسي تين كلام وداداكابب نورك سد نا ناك ذيب لاي لسا لا

 - (ياجاحج اهب نوفرمنا حس بس قاج اربيل اهم اهب ناو اجب كس لامتق تسجد رو كيوم تبا

 و آل رعقاو تلا ل تالاح ماع قس ءادق ليئوصقت نركب اتوب مولعمتس لكس لاكي تيعوت قادت ودنا

 جس يب تر روص رسم ءاكوم كلب حس تروص بي يدق. هو اكد ابيب نلوخوج لع ترروص سا اهل ضر تناقث ركع 2-0

1 



 © هراب ( 4) ءاسنلا ةروس 24 موده تاج هشف تنل نَمَج
 - اكو اك قكحس توصى وداببب نو م توصى ايكو روس اكس ولت هك

 لوم اك ( ٠60 )وسوو ونوم لبي لكش 2 كارو« لوم فنوا ( ٠١ )وس قو لي لكش لكى وهوا اهب نورك ١

 هك لوب زوج ( ٠١ )وسوو قوم لم لكت كل ويك كادوا« لك وجب لي ديار كي وج لي تدوص لك ول يروا ل

 الشم اكياج ايكن مخ تس افا كس تسمق ىراذاب لكل و زجج كت نا 3س اج ايل ادا اهب كوخ حس زج دوا كلك هوا كس لا

 رمش تررطح بسحب كح مترو (80*) رازطم مآ اب داني د ( 8٠٠ )وس مآ تبق كل ؤضوا وس لبي ام ذ ك نتفق: نإ

 رواد اني درارط كيا ليث تروص كف سوس تي دبا ذيع كه ذب تبق كل ؤنوا بارك ارفف آنا ذاك قالت ناقتت

 - هاج اياولدابب نون متر ورارب هرب لش تروص كى دن اج

 ريدا مسلي ل اعم اهب ناوخ: حس لوم تبق ناك اهب نوخاكم الغد دنا دواس اهدآ كدر اب نوخ اكتدو

 2 لاق ف رصد وس اوم يجاورم 1 لاق اج كس ضاق اب نوخوج « ني ادع لولو كيد نكس بح اص مارا مكس

 كس ليركأدا و دنج روطبر كوم بيرشراو تشر م انقكس لتقل اع اجومدتاع تس جب كك رسددابب نو دوا اكد جم ذ

 كلاب رف نايا زم دك لل كؤم لي تييآل ا (ةيآألا) اهي اًدلاخ م نهج هئازجف اًدمعتم ًانمؤم لتقي ْنَمَو
 باير وا تنل لك اروا بضن اكدفلا زي ءاكو جانب رايب لب لس ”جس منازل لكلا الشم نس ازرع تت كد عتاولا لو

 دقلا نمل سوم كيك انج عادي حس ل: كن ايي كدانكو كى لتتتو كيب ل رمت ارم كم

 355 رج لكن اب لب ديكوروا تم تنك كى ع ا ل ثيي داحا« جس مرج ا انتل دنس

 بونك ل تاق ننوم
 نا رق ليا سياق ب فلا ويق ظن اس لو ديو تن روكدن ااض لالا لب ايس لور كل ثا نم

 ٌكَمَع لِيَعو َنُماوباتْنَم الر ب اتكسوم فاحم انكر تسب راسل نكي عشاو تح لوشن كش يدعد

 كن ايلازمكد ول اد لش منتوج ناب كوم اشو انك لس متر اذيل نو ماع ب تاي آرككدروا (ناقر فلا ر "ًاحلاص

 ستيل ررطى اج اتكسس دب عرج كس للا لاقت قلاوج از كسا قنبر 06 ج بلطم اكل اس 2

 يلا قلل جك كس ى سولو رفد ولخ لم نة تع جبس ليوط عكا وظن ترون 0

 ساس اتعرف لالح لكلا قس مركو لت نيا لاقل نايتس دج ل طقس قس ب قلو ل حس دابعلا قوت

 (نيثك نبا «ريدقلا حتف) د كس جوج ىلاعم كى تاقرواكيئاج ليلدب تكل وتس يي
 ها نشعي مزئمزإد



 مدد لج حشف قل انج 44 ه هراي (4) ءآسنلا ةروس

 :لون ناش

 وتو: جراج ل هثر كقلا ميسججإولاو نايا سا مةيآلا) اَوَُيِبَتَف هللا ليبس ىف متبَرَص اَّذإ اونمآ نيذلا اهّياي
 - لثألاو نامي هلك دب ير تس متي رك تم اسس قت دواورك يركن يت

 ركوكووك وفارفسم اتا راب لاي ركب باور كي لابتب قر ذك س قالت كك تعامتب يأ كد احصل يس اجآ لي ثيي دع
 لوبا ريف انج «عسب درك م السك كس دس كرب ان نالسؤرو خلي اجب ناجي هياشاجذ_باهصر يكد الس جاد

 لوم لذان تيب اوروكذ ب لت كس وءرضاح ليي تمض ىك قف روض ركل لإ ركود« لاذركل تس نتخيفب تا

 (ىذمرت« ىراخب)

 فس اهني نام عررط كج او رجج لما قمل يي لكك اياررف كير ذة بآرك اتوب مولعم يب تس تاياود
 ثلا كب ير لضرب لص. حس لات سا لإ ركرنج لع ا لناوج لولا كلل لاكي بلطم تن روج

 روا نب قك ل يكب اينو حسو كتم الا كل وسر كس ساروا دثلاوج ل ليت قب ووايز لا عس للا لإ 2

 جس ق# اانا لم ترثأ

 :قاولا انتر

 تروق ل اة ىلا هب 1 لوقت *قلاةتققناقتتر تن 50
 تحس ادبطا نبرصاع ضني لم تسار كل وكلنا نقى اثج نب ماك ضخيليأ لب نا لا رفدناور تان: كيبأ كب

 ناايمرد كس رماعروا ماكر يكرب هن ان وم نارلسم انيا قتل ايكممالسوك وكول لا حسيب رطى السا هرعات ا
 اوم نر وو السا اكرعام تاي درك لم اع نسج تس. انا هدم اف حس عقود خ# ماكو ةؤتر آل ترو دك ب حس تيمباج نام
 قىرزكد قكتع اسيا ىلا قى وركور تقكشمياهن نكي كت ساوترو ل نادم. انتققي ترضخ خل ماكر ىيلاو انت

 تمدخ ى فان بآ ةسد+ ارك ير ضاح قكرجاب سرق ثال ى أر ف نكي يدرك ف مكب لاي تافد ذمتك

 يبا ليلا كس وكر كل وتوك وكول + هدايز ىكحس لا ركل ني ذ””ايامرفداشرا د اقفل بآ وعر ضاع شب

 8 ؛ككدلا ري زاهي لش اراكرخ آب اماءرفيبنتيم لوك

 :لوزن ناش

 كي ل سرك لوم لذان تب آي بج (ةيآلا) ررضلا ىلوا ٌريغ نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسي ال

 ( يل اوس اي ان نقلا ةةناكتتق موتكس ا نب ارث دبع ترطح لم تلح وهب ليم ارب لس ١و نس دكداهتج لي مار كلا دوا فساد تجسد



 ه هراب (4) ءآسنلا ةروس هلل مدد تالج شف قركلانَمَج
 بارجة دابج تحس جو كلش تلح لس سسصح لم دابج مكس جو لك لؤ وزعم فتكا يك رع هر

 تاصح لب داب تسجو كرذعءايارف ل زان ءانثشا“ ررضلا ىلوا ريغ” د ىلاقتشلا ب لاول كس لد مورس

 - ليث كيرلس نإ دال ش بالو رجال اه تجج
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 لَم امُهفَوَت َنْيْلا َّك راثكلا ردت مويا 5

 ءيش يأ يف ا ميف نجت بن ولاَ رخل

 ةكن ضزأ ضالاِف اف نيل اقل نغ نِيرِجاَع َنْفَعْضَتْسماَتُك د لامن

 ٌلَمْفانكَرْخا ٍدْنَب ىلا رْفُكْلا ضزأْنِم هيف اورجاهتف ةعياو ودل ضر نْكَت ملأ اًسبؤَت مهل اولاَق
 ١  2 3هدا داو جد 2

 دكر مغ

 اا كدت ذانكلا عمموماقملاب 2

 لاونَنم نيفعْطتملال جة اراصت تاروت لهجْمشلْاَم كَم ىناغت
 اقيرط هايس َنوُدَمْمجاَلَ َهَقنناَلَو ةزجبسلا ىنغ بل يقال ٌةَلْيح َنوعيِطَنْسَم اَلْناَدْلوْلاَوواَْنلاَو
 ٍلْيِوَس َقَرِجاَمي ْنمَو هاَروُفعاَوفَعمللَناَكَوممتَعومحَي نأ هللا ىمعَكيلوأَف ةزخبملا ضرأ يبل

 ا هو اه 4و 2

 اًرِصِاَهُم ِهيْيِبَنِمَحْرْخَي ْنَمَو ىزرلا ىف "ةَعسْوارِ اراب اًمهرَم ضال قدها
 تت َمقْودَقَف نيالا ةَرمَض نب عُدْمْجِل ٌمَقْواَمك قْيِرَصلا ين توم اًةقرْيرَت هلوسرواَقا
 ين 3 0 1 أل إي تا "ل
 ٌميِحَياَروُمَعَمَزلا ناكو كرا لع ْهَرَجَأ

 ع

 لي ع لا * لوم لز ان لاش تداب سهول كيا( تييآودنسآ) : مي

 كح كررت كادوا كس كم ايق دهتاس كس دافك فس لونج رود كل وكول نلا كلش «ك يورك اش ررب مقاس

 هوو "كس لب لاعبي لاهم كس نإ رد ذا باتي واجلس نال اترك نأ (حور) بج شرفايك بيا نسا

 نا ( تشر رف) ف كح روز مح لن نا ذرس كلك ليله اهم كس فذ رك مئاقكس نيد متل لن تلك سو ةس كن ايي دذع

 0 ا لاو سبأ عنو ناي ذ كدت ا يك كس لبا انيق

 تاك ايدج دا وس 1 لل وجاب تلح م نرط ل

 لكك رد روا لوم تلح كى ريب ل لوك جك وج وجر وزنك ل لويد وا ل ةروكروا لودرعوج كس لوكول نا تسوس

 اذ دوا الاد سك ف اعما ذب ىك جدلا وا هس درك ف اعهوكن ادقلا كل و كلا كول يق لوب تس اب يت تدوص لأ

 ل7 روا ءاك إب تعسو ل ف زردوا لإ اكتمرجبت كاتس لي نا زو قف اكس كت سرجت لاب هاد كفل | لوك رو لاو هتك

 قرف *(ردج اريج ساب ات ومحل تمار, هل حجة تحس طاغ كل وسكس لادا لول

 - ناابر بما ذي الاو تح ادب ىجس ةنرشلارواايكو مج تب اغرجج اري رشلا كح كس لا ءافق يآ وك



 مكي لالخ جف كلامج دلو ه هراي () ءاسنلا ةروس

 0 ا ل
 ا َلِلوَق
 تود "نايك فاضادس 577 بوم :كاوم

 ردا ؟مقتك م يق كو
 زجاعروا فيض باوجروا كت لي زجج سم لاوس لحاء قر ساسي اطم لب «َنِئفَعْصَتْسُم انك بج

 عتق دلك د كل كس ترج كباب رن لاوس شرد لليل نا فوج يخي ؤسم رواج لاك اطمكس لاوس باج يه

 م: كلعا لائتسر قري ترج حس بو كف عضله لكوج يو باوج ؟ للا لين وبك ليك ت رج كا ومب ب بلطم, كوب

 قلل ادد فو ذك يخت ؤم لاا لع اكاد اديب تق ل

 لت

 لوصول نس يانا ام لبي يف كح هراشا ل لا ءيَش يأ ىف : لاو

 كفل جاهم ًامَعاَرُم ترجم اقعءزي رك اج قاع ناكم فراك فم باب ؛ ءامَغاَرُم : َلِلوَق

000 

 ب املكو رميا بدنج ن ل «ةَرْمْض نب عنج : للوَق

 2 وح يسم

 2شهور فل
 جلت دك اكن وكذل نا لش تييآل ا (ةيآلا) مُمنك يف اولاَق مهسفنا ئِمِلاَط ةكئالملا ُمُمْفْوَت َنْيِذْلا نإ

 امن اك و؟ ايهم مالسالاراد كيا كيلاجشا ردو «عس د متل مب تملك يم وقرفاكى اكس ىروجي ىلالب ىكرعب ك كل وقم السا

 اكمالس لوك ل ابج كت ايكتي درك العا ماعروا تؤ دركض ف تسرك ىتجو يب تت رورض تمنت كت سوق دارو:

 داقناو نيد خيا هس رك مرج لي لب اقم كس نس دا ذكى دز ىئالسا مرتو لم اكموالغ كس لا« اج قيد م مووج نزف

 , كرش ى روب قشروا لاو لوك كس لولاو فس رن ترج نا كئالاح اتق ايليم نكي را ذك دز ىئالسا قروب قل اطمس

 تاثر يب لص رو ؟لكأ_انوكت رج رك تح جس وم هك لطب لوم اكن كس ني در دل رلكارار : متنكم يف اولاق

 نيبك) عش 6 يفك

 ووجوب كس للا« ترش بنجاو كك تسر قل اهكشس وثرو زاك تدق كنا زجر قلو لاح توق ىلاكوك كرم ى السا بج

 -<- بلطم ىبناك "حتقلا دعب ةرجه ال” كة اهو بجاو تر قل اجو ادبي ت الاعب و لكك ابج روا بج

 للا ءاحت انكر تييثيح زكر كليا هلت بج برجس دول تلفو كح مالم روبن ك دي وو عسكر ورضا اني ب تاب في لابي



 ه هراي (4) ءآسنلا ةروس مع (مددجنتلالج خف فلان

 تاقج ملا ى ىلاج 0 ا تتقفاوم كن لاروا كى 9

 كس الذإ سال مالا قت هاك د: ا اكنئاروا كى لون املس 4 لبر وي س لامس

 :2 0ث اع 1
 ل قروش ل تس روت ا. سوم لأ

 ا هس دولا انا لك واهس اح راف اشا ليي تاق سو »

 م تس »# مالسا لوك قاع ديت لس ديت دعإ 2ك رك كجم لب تاكو مج ناالعا كى ترب لكم السا يوكن لجكبسرغ

 - ايكوم نو الج تس ب رعلا ةييزت فك يصرف كل اجي

 ت لاس ترج تكس رش 200 جدا للدول ودرس ناوي تس تس (ةيآلا) ن .يفعضتسملا الإ

 ج لامس اي لوم ىلا هاو ل ئاسسو نون مور
 اهتم رواوج ّنلس اي كس دختاس ليا نو لكلا و لوك لابي ري

 رواء كح وجر اوسري قراوست ر واهلك ل ليي دوج كروز ايار ابا زون لام
0 

 اك غامق ل ئاكقق لا يع نبا ترحل لأن تسر

 ايد رلاو ريترو لات س كاين ا دك لل دوا ل "مرو رزعمو لاو كس لش لو ا

 7 م كس ماكا رشم لك
 2 م 2 3 5 1
 رواعس نا قانا رب رت را نا ال (ةيآلا) هللا ليبس ىف رجاهي نمو

 دبس ىلا نايل ىف كيس با ولو رجا لإ طمس تين ضالخ ا

 :لوزن ناش

 ”ديخت (ةيآلا) مهرب ضرالا ىف دجي هّللا ليبس ىف رجاّيُي نمو
 اكدتلا سلا بج ءافق مشل ب ادع كس تم تلج لوم لذا لاي سس داب تح ست ماو مشيا تعدد 2

 كك ءانق تير موو دئالاح اكس ئاخ لا غييسا لس لاقلاثس“' اهيف ١و رج اهتف ةعساو هّللا ضرا نكترملا' مالك

 نا قاتم سب مهم اقم بحب سد شاور فرط دبي يكل اذ يلي داي فيا اا ىلا 00

 لوم لذان تيب اه دوك ب ل ءايكوم لاققغ ا اك

 4 رس

 هم
 4 ”كل

 اكتب ادرس قرط »ب خور ن

 ىلا عيزا ني اَعودْرَت نآب ةولَصلاَنْماَوُرْصَقَت تا ل سا
 يود 98

 ف كاذذا عقاوللو قا 1 نيْوْلا يؤركمب كلان ىا 6

 0 أ
 صاد

 تنيبو ذل مْوْفْن أل

 هنا انج د اف هك كا نيوطلا رفشلاب داَرُمْلا نأ هَنشلا

 ذقحت اي تكور وزادغلا نيرا مم

 اا ةداع ىلع ىرج اذه قاضي

 نأ. تفانشلا لعد كاز ال شر

 الف باطخلا ىف نا ذغلا نوفاخت مكنآو مهيف اًرضاح



 مده ن0 ج خف كل نَمَج دل ه هراب (؛) ءآسنلا ةروس

 فتح َكَعَم ثَماَق ١ نأ هَمئاَطلآ ىا ًاقُوُكْلَيلَو م رَخَأَتتَو َكعفمُهْنُي ةَقِل راطمقَلف هل ءْوَبم

 ةزليلا اويشقت نأ ىلإ نو ري عك برقم ىرخ |١ ىَأ اتق اوَئَص أ اًوُدَجحاَدَي معن

 *:ةيساو مفرد جاولملو كماوَف اا ىدخل هما نزعت فهلا ,زه بهو
 0 -0-- 1 وول عم و

 اَوةَليَمْمْكلَعنولْيِويفمكيعيماَوْكوحْيساْنَع ةولضلا ىلإ ممم اذ نوت اوفس دو
 0 :اذخاب رثآلا ُةْلِع اًذهَو ْمُكْوُذُحاَيَ مهكيلع ا ورمتت

 ُدَحَأَوُهَو رْذُعْلا مدع َدْنِع اَبنْمَح َباَجَ دنت انهز اهؤن عنة ادع نى وترش
 20 و

 مُتفطْتْسااَم همس ادِرَتْخِإ ىأ َرذعَلا نم ٌرمْذحاوَدَحَو ْجْرَو نس هنأ ىناَلاَو يِهِفاَشلا ىَب
 5 2010 008 51 00 لا ع

 حيسشلاَو لد هدا اىركْذاك 0 اخإ اذ © نيِهماَبا دع نيف 1
 مز 5 لايقاف نأ مسندم إف لاح ٍلُك ىف أ َنمِجْطْسُم كو لعل وَفَقَواََي كفل و

 هو نة 9اَيوُقوَم اًضْوُرْفَم ءأ ابوك اَينِكَنْيِنسْؤَمْلا َلَعْمَساَك َةولَّصلاَنإ اَبِقْوْقْع

 ةَفِئاَط ملسو هيلع هللا ىلص َتَعْبامَل َلْزْنَو

 ئ راثكلا ْووَقْلا بلح ِءَكيلاف اًوُنْعْصَت اوهيآآَو باحاَرجلا
 اوُكَشُن ٍدحأ ُ 0

86 011110 

 مل آ نؤدجت : َنوُمْلَاَت اون نإ مُهِوْلِت

 رضنلا نم هللاَنمَتوَيَتو ْمُكِلاَتِق نَع َنْوُبْيَت الو كلب ئأ ”نوملات امكن وملايمهت ذاَق حاَرجسل
 8 هود

 هيف مهن بعز اَونْوُكَت ن ائِغِبتَيَف َكِلدِب مهيلع نزدِيِرَت مشان مه قل يلع رف

 0 لب اميِلع هَل اَناَكَم

 وكم ركا فارلوو ل( تعكر )راي كر وط لباب ءلئتانل "لالي مث ذرة يا ورك تس بج دوا :ةقح
 دارم فلام وهضضاك اا ذيل س نايت اكدقاو كس تفو كس لوززيي كس ل سلع فاك أ 1 فيل يم دش

 لوكس هاروا كس نوط مود جس قواسصوج ليث هيب داي هدرا جس دم ىلإ وطرفس سراح تيكن اه هس تنسروا 0

 ابق بمذ ق6 قاعكشا كَم اشم اماروا بجاو كدت تصخر رمق لكس حاج امته تت "ُخاَنج م ُكِدَلَع نلف"

 ربنا رول اتا نا احق ا يل لا( تن ) لب نسر دك تاب اك

 كلا اذبل«ج لب اهم باليخ ب ولسا ىلآرق (وك وكول اعلن )< باطخوكيسآروا ل احذي ذامف تام ب( كب ايصا)روا

 هدرا ًارسودر يقل ) دوا ةساجوماعك ( ل زارغ) تاس كس بادو يل اك ( ب اىص) لك اج وأ «عس لائارم فل زج موب

 قتكوو جارتك( لي ذامثإ) دقتاسكس بلآ ورك دوا ( وعدت فيرش لي تعانتب قتل ) جدخ وم ( كل كلبا كس نلت



 ه هراي (4) ءاسنلا ةروس مه مدد ن0 ااج سف لاأَمَج

 روا جسد ل هلب اقم كس نمو كت كس لوكرل موو مك نجس حوله ورك سرصود فوج لوغش ل زار وور يب بج دوا سدني دايت“
 مكووركارمودروا «# كت ظافتروا ساجالج هوركي ( بادو! # دك روي امن( ىقيا) درك كك لابي ع داتركتظافت
 سر كل ديتاس ةيسا دايت ذيب ادوا ناماس اك ءاجب يس اروا تسب زافدجتاسكس يسد ةسآجس زي لن افلا نس لش
 ميج ل نو تاجر فاك ( ناخيشأ اور ءامتايكاوت يلا لم لن نة ىف دواس دول نايف تو ورك يدك كك لاهي

 يي مقروط لاب ليدي ثدث كت اجا ب موو وف« قاجوم لان تس ناءاسدوا لود اين نيس حررط ل مت ف و: عك ل كس ذا
 ماي دم قتروم تق تسمجو كابول منكي الإ عج تلع لمت تجددت رايت دوا توب دآ[ك ئاجاوك ردا لي درك ل مق

 كفو ترزعرلاوج مولخم سس لاا ءوج دن عر تم ووكر رك اا دايت مثلث خرج لوك يب لا كل سدا نوم تبرع

 رايصتكي لوقارسودرواس لاقل يأ ب حس ل سلوقوو ك-لاةق التت قفاش م اادوا« بجانب ددنب دايحضت لب تروص

 اتا نوح دم كتل امج ( قم دمر كل ناءاسا اجب نسا تس نذر دنس كى دي توك ارو «جس تضع نب هدب

 كسري ليلخت احم عراف ذا مقابسج رواع اهكرركر ان باذع نك اوس كيا كل كس نورفاكذس شا كس وكر

 سا ورك اق ارغ و ٌءاجوم نلومار بج رج ءل لاحم( نام ) ثيل ثيل روان كيت زل طك وم نس كرك ناكها هي دذ

 رقم تلو لس لا هس لف لب هدمت اتوا كس ساري نونمومز اف ايي ورك دات اسكس (يارشو ناكرا) نتن ل وتحس

 دوا نايفسولا دعب كس سو" عر راف تس دحا ةوزغو[ت عادت: يأ ذة ب آب جب دوا وركن رق مس اوكا ئازبل ل

 رفاكروا لوم لذا: تعي الكت ياش كا ( سو رتمدرو كس) لومتت هس وكول ناو ايك شاور لبي بق اهتنكس باص كس للا

 تل قتال فراك لكل ومتز ثنى ف ياكل يلا راب ن تمن حس كل اقدجتاس كس نلا سي بقا هتك مق

 لا تروا داب ل تسم عس ذس كل اقدخت اسس دابق وردا يكف يطال كى نت < قي فيلل رط دابة كنا
 كج زاك دبلوم كر تقلب ناس قي رط ا مقاذبل كت ل لو ووجوم كك دديما كب وث ب( دابج لدوا كت رقن س
 8-5 الاو تملك بي تعنص يروا لاو نخ_اجاك رم جعل ىلا هت ثلا وا « جس اجانوج بغار هدي ز تس نلا ل

 عاق مث 23 له رة يو

 2 3 2 ويبيع
 را سير اد اهبهس تبييدرج قرع

 2 ريل : اءعف 2. 3 رواه طرق كف وخل ل ةولص مقل ير زل جرراوتب سدرك جرراونرصقم كف اضا لا « عقال نابي : يوه

 ل ةس كح "منتفخ نإ” لوكس ىلاقشلا ل الرتسا

 هيروظماع ل تانك لوز زاك حاج قا طم كس عقاو لوز دنا زمستفسخ نإ حي لاء اكبادج سلو

 كوم سمت ةتت ف وضرلالا كدة شدارمفلازيموبخنا اك ااا ذبل ءاهت جوم ليتر و هرطخ ا "رسول وف السم

 -< مزال كى رعت هُم كس هراشا لش لا ودعا نيب : لوف



 مكه تلج شف ل انَمَج 41 ه هراب (عر ءآسنلا ةروس

 _يروصقلا ركن راوكتيصخم سس ديك حابملا «حابُملا ::ّنْلوَق
 لاالرتسا حس تيب اف سول وبا مايك حلا انرتو ري فسول ولا مايادصتقم كذاشا كس لا هل َمَوُهْفَماَلف :.ّنْلوَف

 يال ب اطخال قفل يآ برجس ةئاج كيد زنك هلقاركو جس ليت ناج فوخ ةولصدعإ كس لاصو كح ب آدك ا تست
 -< ااطمك تداعْل اق

 ت( تكرارا بحاصو قاتلا لاق )2 شرود فالتخاب لد تنبتكك ايتو
 نايل وكر وجتاس كل سار يعتقل سس تسل ل مهّرذِج اوُدَحايلَو ب مك رُذخ اَيَقرُكَدَلَع اولمحي نأب :َنلوَق

 557 [ ذي ثوبي واس داهمت جاهد ماريا

 -اجش مز فرط رافال ات لكس ديك ١ للوق

 2 يقم اس د ب سو

 جْمدكوِفَ

 :تابآاب ر

 لير فس اروا ع احذي انكر فس تل هس ترج رواد ابتج لي تالاح رثكا لكدج اهترل ذاك تمجد دابجج لي تاي اقلام

 ها تياعر كفوخروا رسل ساس اتوم ىكشي دنا اكدن الحس باب كفن

 جت رف ل كتر تت ايداجايأم رف ناي مت اكرهك زان لي تع 1ا ضرالا ىفمتبرض اذاوء عة اكن ا م

 1 ىف ليث تبدأ رغم فلا سلايل ضعوا سومر ضاع لي تصدخ كي آى دب كس راهنت

 لدب تالاع ن ركل تاو لان ل ت الا ضرس تك كرعثد رك 0 لوم لذا تي آب ا كوم تروصت ايلى فش ذي

 ريما ناي لتي ترطحوو فيك" ومر ارو غي تنام لسا داب | ءايكا عكر ىلاب وكت ماو: سا كي هساج

 تالاع بادروا س لوم ككريق كف وخ وق ليث # داب كسرصق يك رغم ترطح ف ليدل ين سا ف ل
7 3 5 0 017 2 
 يا سقطت اب ب ىلع لود ريم يافة فرم ترفق !؟ لوي تاجا ىكرججي نت تك لرب لكأاب

 (ملسم) ور لوب اا مبا 2 و تاثع ان كرشلا يأ فذ يآ و يكمولعمت_ هتف

 :ماكح ا كسرصقروارفس

 تفاسم كل زم نت, يبت ذاجا كرصق لب ساوجب مح لزنم نظر سج 9
 -ج انوع ضرك( ع مه) رت وسأيي ٍّ

 هرم هرم نيا تسر طق, لل رعت 7 نتا ح اي انحؤي ذات قد 5 1 تاجا قكرصت لع م 6

 لا تس باح كس ليي زير



 م هراب (4) ءآسنلا ةروس مع زد تلج سشف كلامج

 دقيطولا ماما تيرطترواوواف تمرطت»نيبرزهلا بكن ترم ترفع رمت ننسترطت>, سابع نبا تمر فت: ادبك نب رباج تيرح
 مانا ء كلاب معايا تيرطح« ضاقتو ىلا نب رعس تر عج قل نايت تمر ط> فرط سود حس ىرورض رعت كير نك ةنقلاتئفاققبت

 لي اماج لوطوداركترواانركصق كل كس رفا اليو :ح ةنعلاةةقلوزو لبر برجا ماراروا قف

 -ةيد لائأتنزاجا مارك اريد ع تاجا كرصق ليد زنك فيطحرلا ماما كرب تيصخمتل 39
 رفاسمك سكي ققفاكل لاب ماما تبلا حس لافتا كبر تاب ساس انتر كم عقى تكل حس ىداب1قيارفاس 9

 ررصقرعب لس دلك لبنت كذا مكس ىدابآ
 تماقلا ندر اه فرص لير نك قلقا هقت قفاشو كل ايمانا ف اج ىلا تين كتم قاب يك فس ناار ©

 قلرصق وكت بين كت م اتارادقم كرا ز تس لو زامغ 9 2 كين دما مالا كة ساجد تس زاجا كرصقحس تيك

 - كك اجوب قس زاجا كر قرف وز كتيب خلاق كيان 'نادوردجي رك لي , 0 موج تس اجا

 تاور كر مام رعمر يغأ عرسي ك ب ىتاع كلت تموصاكوريثو لول لت 0

 ويك تلاساهلاسسج ماكس كى رصق ايكو لي وطم يق حس جي تركو ودار اكتم انا ن ناد وردي ل ىلا 6

 هس كك نوروز تس فليك قاَعتيط!ْقتَت قل غم 1س يرو

 اير ركرصق_شيمب و ماتجبر لج ر فس تقورم وج ضن 31 نينا اب وجانب ردجتا سسكس ل ل كن

 - ةيسد لات ذاجا لكلا بلاد مال

 مالا « لات يآ ىلإ دج كي زان رول هاوثما قا لوم ىف زان رول وكل ارتدت ىتقنم اكدت ىف ام لوك ©

 هس »6 ىدنقتم ام رفاسسم مك ف تس ار فري مار نب نا نر ل برا ف
 هاتر كممقروجواب

 - لوم قيام قرديوك اقع كاش كل وزامغ كت مانا تلاح عرس تلامس ضن ©
 كف اج كدت اسكر عقل يد ذه كل ماناروا فيولا مارا لب تسمين ااهنق كو ذامن كغم تملا ©

 ايكبات دقي رطاكذح كي زامل كو تالاح ناك تي آنا (ةيلالا) ةولصلا م هل ٌتمقاَف م هيف تنك اَذِإَو

 -جسايكا ددو ذرب كدتماي كت اقوا كس ذا زين «عس

 :لون كاش

 «هق هارم ل ةقفاقف شلا لوسر ب نان م اقتم روا نافسع ماتم متلك ب نس ا رف ةلكتففئاقفق لابعد تررعح

 دالاس يسل د نفخ نابع دب نأ ”ناارلس كفو لاك ج ريو ني رلا قوم ريتك ب راهب حس نيكرشم

 ركام رراف تس ذامن بج نارطسمب لاير ادا اف تععامج اب هس ب للا لوسر روا اي آت نذو اريل لب ءانما كا ءكخس

 تلي مرمز>
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 لتي سونا رس بي تلاع ىكزارنركاءايك كس دخت توم اهيا ذب كوم عرورش ل وضح لي لورفاك أع آي لباقم

 رواج الاو ذس[ت ذواك اهغروا كيا كلا لمس دوي قا الوب كيا حس لبي ىك ناري لا ءامت ف اص ناديه قف احاجايدرك

 امنت روج و ر وشمر للم نيك شمرعواءامنتافرط كك ارف كرص راش اكن يكرشم: حس يعدي زن وكس لاو نااج وكنا ذا

 فلز ولات ااةراز لو ترعحك

 9 راسم ري طر
 رلث دول دحإ لس ل ادم اك فور وارطل #دإل لس بأ آل إب ل

 10 اهب علا :ئ يقاس مادا( تعكر ية لئاسمإا 00

 . ا َْك امك 58
 كودك نايا ككاو فص 7 تحكر قرودروا كي ” لام فص ل كا لاو فص لاير وا لمع فنا

 كرسودروا ايكه ريكس نولاو فص ليي فوج تروص بيرج تقو  هدهتروا« يقاس اب هقدر

 -ٌلارفىرون ذات بآ 1 حررط لاء كس ره او فص

 زاإع موق وم لوب لز كوب ور لت 2 زامت تقو ركأ سس لال نبع ايكآ

 4 هه 5-1 5

 :ل_رطف لذ نوخ ةولص
 لأب جد ى اجى ذامف حس زادنا ىق كيا شيب لات 1 اريم اكو كرين اديس اكن كج قرورض ىف جت ابيب

 بتلاجك ادام تن احا ىداب من ف نواب «اكو 2 كل وطودتب «راعجوب لكل ورت كبي كس داولبي

 روطى زار كحا

 لوقت

 < لا رفري تروصر لكلا طاقتي ؤيطعوبا ماما

 نلوقلر طو دوج زارني تالف ثلا وسر بانج كوم فلثك ايس رابتقاك- تالاع لش

 الشم لل لاير فدشي ليتر وصرت اب كيا لوكس لي لوقروص تن حلا قل مكس ديد ب باوص يا قا فس مارك ما

00220 8 3 
 :دققإ طور رشي كيد نك كلاتكل طال هفيطولا ماا

 البي أَ مقوس ب مج عد لل اقم كس نو دصحارسووروا © ذب ذارغدجضت اسكس مادا صح كيا اك روف

 ل معلر وو لكم ادا حرر ىلا سس
 4-7277 2 0 2 5 هع

 ' ىرإل كاس ماما تعلر قرسودرل ادت طوتملا ةيايااب لاقسام

 < ايكت ياور ن1 غ لَو رياير ءارملا بك د اج« لك ايت نكي اوكحروص و اتعلر ليا كيا ك تؤفروا ل 1 لوم
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 :لقإ رطار سود اك ف وخ ةولص
 كلت كس ماما تعكر يأ رك[ صح ارسودرمجي هس اج الج راتب تعكر كي دختاس كس ماها صح كيا ك جس هيل رطار سود

 نوت ووو رطل ءهس رك واد وخروطل تحلر كيا كيا لوم لو عت قيارك حس قداب ىراب ضخ للود رعب كس لاء كسذي

 -يروط قوارفلا تعلر ليا كياروا لومادا كب ل مادا تحك كيا ياك

 :دئقإر طارت اك ف وخ ةولص
 «ةس جال ىل اقم نركب مالسدحب كدهغتروا دلو ستكر ودصح ليلك ن ذه مالك سياق طارت

 كن وم سيترودود لك نوفروار اج كرما [س رطل لا هس رت السيت سس ماير واوج فير شرك لي تعكر رتب صنح رسودربج

 :دقر رطارقوج اكف خ5

 ىرتقم قومك كس تعكر قرسود ماما بسج دوا تنس ب تعكر كيادجت اسكس ماءاص> ليا اك نرفع يدبر ط نقد

 لت كرو ماما قال نارك يم كح ماما لن لاح سماك آت ارو درج« لب درب مالسرك ذب دهن عر تك كيا د وخر وطب

 رصد دوك اا ل تروص ىلا« لي حذر رك جا ووخ تعكر كيا دعإ كس ذر ادا ديت مادا زامفييقإ كولي رواءونن لي تعكر

 ماياروا قلاش ماماوكدقي طعس وج رواه ايكت يياور ع وراوبا لس قرش نلستوكد تور طيس ام نركب طم ايق اك معأر

 دهس تياور كم شدثالا نب لب ل غاباكل اس داي دوت سكس فاالتخا ذو كلا
 < قكلس تناطو سم ل ييصف كرت نس لتر وص تروا لك وخ قولصوو الع لس نا

 :.لسم كف وخ ةولصدحإ كس ىرب ال تاذد لك يقفل بأ
 بآلة لحاء لاثرئاج انحدي فوخ ةولصرعب ل هيفي ب آك سيب ككسم اف سل ا ماما هنت قلص كس ماركا

 كس رالي قكوت تروي بادب «لو مرض نع ذي ذات كح ىلا تدل ماقيل اب قست ىلا وكب ءادعب كس

 اج هي افدتك كس ماداكلا كلا لح فن

 : لب اج فوخ جولصرظلل يس لب نال فوقي نو شك
 نم اكو حرص لزيت هوت نك وعل نشو ليتقو ان ليف سسرد فوخ وص هتل دنا ىلايخ شئ سس

 دبات قسنخ زج كلاي طا جس م



 م00

 مدد كيلالج فك ئلامَج 5 © هراب ( ؟) ءآسنلا ةروس

 حلا قارقلا تق اَرَنَق د 20

 م اهيا ناَمِصَح ةدفطك نييك ديف زل هلع ٠ َكيَِميِساَلا نيب 7
 22272791222 26-253 22222 ع تهتحجحح

 ل َنواَمَحَيَنسِدْلا نَع َلِواَجناَلَو ناَّمْيِحَ 00-- ا فق افو ةللارفعسساَو ميغ

 تامين هتاّيجلاّربك اًاَوَح َناَكْنَم َتِحْيالَهْداَّن مييسلع ميشا ل535 سس ا

 ؛كلغَي ْمُهَعَموُهَو لل َنِصَنوُطْحَسي الواَّنلا نم ًءاَيَح ؛َسْوَقَو دمع ىل َنَوُفْخَتْنَو بِقاَغُي ئأ
 اهب ٌيِدْوْمَيْلا يِئَرَو ِةَق رَّسلا يفت ىلَع ٍفلَحْلا ىلَع ُمِهِمْرَعْن ف لوقا َنِم يلام َنوْرِمْصُي َنوُعَيبيْد

 َمُهْنَع مصاخرشْلداَج ةمعظ مٌوَقِل ٌباَطِخ دل ْباَطِح دلو اي متنه اًملِع ِهالطْيِي َنوُلَمَعِاَمِب هلا ناك
 5952-295-- دي تقر و

 ةييئذقاذ] ٍةَميِقْلاَمْويمَمْعَْا0لِلَجّيْنَمَ اينُدل اْنّدلا ويلا ىف هيت يرو

 ابنَ اًيوسلمَعْيْنَمَو كلذ ُلَعْفَي دخل ىا مبهع ُتدَيَو جُهَرْم ىلَوَنَي © اليوم هلع نوي نهم

 تق تلاع ةلئارففتل ينام رِصاق بْنَذ لمع هسِْْيوأ ْيدْوُميلا ةَمغلط يسرك ريغ هب ةؤشُي
 0 ُهُضَي َر اهيلَع هلا نب هس 2 ب7 تم ل روُفَع بادجي

 هن ارب نلت اًريبك [اوأ اًريِجْص ابد ٌةَتيَك بِيكيْوَمَو هينض ئن هامْيكاَمَِع لَنا
 55 نيب ةائيِمصاَمْتِلَ اًناَتمَب َلمَحَت عام

 مقلط ْنَع ىئأ

 نابي كس دوم هد زو ءاتي دايعج تا لابي كح دوبي كياروا قرا تورز كياذسق يأ بول ؟ 2-2

 فس نالاو نادئاخ كسه لارج سيرن 0 اكوا يد ىلا ذرب دوب مارألا كور نمت قودي ارب ح

 بآذمايقيء لوم لذات

 ىلا جاي داتبوكي آو ثلا لش لءاعم لاك تمس قلخت ل اذل زدنا قحلاب «<# كل زاندجتاساس نق نآرق باكر

 آ (هرنتا )وأي دي درارث كرب وكسارؤا ل اءرف عرافد اك طلق تساوترو ت اتفق بك

 كتي «لبركرافغتتسا حس لاايكرصقوج سيروا لس ركش عرافداك قط الشم لومار وا« لس ركل صيف اكن وكول قل اطم كس

 الث سدت نايخ لب نت ةيساوج ليكن تلاكو "كوول ا نلاروا«<تالاو هس ركمر ىئا ذب الاو ف ركع رفغم ىبا ذي ىلاهتدثلا

 دقلا «ع اجذي ريدا كس نادوخ لابو اكت نايخ لكن اك لع« لن سر "تايذديت اسكس ضن ادم هر ذكس ىتاعم (نث“ (

 قلت تس وأو حسبو كرم رش م وق لك ارواب كا اسوا ئشمء ومر اينكر وا نأ دل اخو ترك سرني 7171

 وج كبك اكتابهديدنيلانوكت ار وو بج ء<.اتناجوكذ از كس نلاء دجتاسكس نااوو كه لحا تلك يديص كس شلارك نو

 رطاحا ىلتاكس ا ىلاعترفلا لن ةس رك هودي وج رواء نن تركو روشماك كلا ذرب قدوبي مازلا كى ردت كود زرواراكن اك كروت



 ه هراب (4) ءآسنلا ةروس 0 (مددج تيل الج شف كل اَنَمَج
 اجب كئمهنسع' دوا ايلرك افقد تفرط كن ا لس قل شايند دل جس بااطخوم دق كلت ظيروم كدلدو مة ع

 نوكروا ء اكس ايبعأ اصول ا بج ؟ ع كن ول رافد اكن لا دك تميت اسكس دفنا نكي جس ايكا ب ى «هنع

 دم كي لوك اكتس دك رافداكن ا ارواءاكهس كت لاق داعم ن 0 كل ) ؟ الح وما زكر 52 لأم واك اوس

 تا ساب ناكل مازتلا ب ى ؟دوبب اكن عطر ييذج 3 :لك وسدد تس لا الل 6# لاري لوك توج ءاكيسا

 خيادوا الاه سل حك نيو ودق # ركل ركرافغتتسا تع او ورك جس ردود كك ىلع

 12 رسوددوا باتي ب ىا لابوك امل مكس اك اتركك أ نسا هداج جركانكوج دوا ءاكيإيالاو سد ريو ا

 هدر وا ايه اذكا ذب اي انوجيت لوك فس لضروا بح تسلح اب لي ترعنص في ا روا الاد نشساج ىل كد قل روا ءايي د لين اصل

 -ايلدانكا اك لي ارواءاوب لمت كاتب وب تبدد قايد بوتر انك يس قاتل

 نار د دم هومر ه7 5200

 ننففنشت ليس يو وم
 .رهشا رسكلاو ءءاطلا ثيلتتب ءةَمعِط : لوف

 هس فرصتي ءدتا سكس هروسكي ارروارجفمو روم اب روا مومن رمت «ق ريب نبا «قرْيَبأ نبا : : قوق

 دهس ( صلوا )ابق قش ع وروا سس تنم لون كعمل اج ردد َعزيلا ىا ءاَهاَبَخَو : قوق

 هس قرورطانوم لوعفم رب ىرعتم قلد رو حل تطرعم قشر وا يح مخزن هدرك ب هراشا لي للا َكَنَْلَغ: يلق

 -لز لتنجوسل#

 -< قارنرط و مريب هيف : : لوف

 .ىدرهيلادي عطقب ىا َتْمَمَه اَمِم : ّقْلْوَق

 ين مرج ل غلعا 50 اشراد فرط لقلي لارا تس تييصختل ارم تاي ءىِصاَعَمْلاِب : قلوه

 تام اومرداصتتس فرص

 هللا نم نوفختسيال كك لا اجو تلكاشم انج ءاّيَح خب اقناع هراشا ل ىلا

 هسا نول لا زاطبلا هليل كة ع اه ءاي تك »ا

 .ةَمْعُط 0 هانت دوما هلع رف ف



 (مدده 2 ججغفطلانَمَج 9١ ه هراي (4ر ءآسنلا ةروس
 39 كو

 لا قنا د اب 00 قحلاب ٌباتكلا َكِيَلِ اًنْلَرنا انإ

 كرا لانا ىلاي قل اطمكس صيام جاك لب اج كس قام كسى نفاق ىلآر قلم اب تكس ىتيئب رج لح كج
 -قااطمكس روتسوو نإ 1س مسك

 1 د
 :رظنم لب اكتساب [لور

 قر لي للطس ل ما تايادب دج لإ طمس بولسا ل رقماع ناي, نيب قلت ناش ع مقاو ضاخ كيا تايكت اس دوك

 خر هر فو لوصا تنس تحرك نع كلاو هنت ول سمج نت وساق دار امو لت لك

 -انياث 4 ل

 : لصف كدقاو

 ىوخب ءامت ف انم ملاعب اختو ير« وا رشم رثب ريب « تنس ل احب راج سنام كليا قريات يبقا حس اصنا

 رم كك ةقالاتناناقتت ءافر يتب كس نامت  هداقق ترن” حس لابس ايكتي الج نعلم ناك ما سن تاور قيمر نكاروا

 هدا ذيل اعكيداجلام يسافر ترحب جس ىلا, جور ذ كي لوم كو ب كادوا كروب با ل فس اك كف بقت

 اهلي د هس مت تادآئ دك ياتت فس وكول ضع ىل عر ورش لم لكر كس بس يك كذاكدتقاو كسائر: دال سة كاي كس

 روخ وأ رثلك فسوج لاف ذار بج وكفر ميا دنج جس ايكيا انك تدك س ل لايخارام « قشر كل سمكس قريع لاق

 رك راو وو لومرمخ كارلا ساوكن لا بج كنس ناس كيك وا شلي يبل اكل "نا ديب ماكي كل هيك ىق

 -ةساجوب نمولعم  قيقتكى روج كك تكبج اكنوترن ل نايم لكشف لاا راو يي باد تس كف ريس رم قددج هكدا

 نكياروا قو ب انكوتاكبآم اكي تروا انيل لن لوك اكسس 5 وبرر يآ ابتدي كتب آف ق ريا

 رامي اسا وتولى روب لكس د آللي كرايثومردا« لد مان كس ودب كيا كدت هس قربان كتلك هي ل تيد كيج

 كس دوبي لا ناءاساكى روج ركورواهدز هس قرا ءايكلج اركان [ف اكد كس دوبي حس ناكم كس ءافر تسبب كل مد

 قربا نبا هم هرينو هرز البكر امك فس قدوبيا وج دآرب حسك هس قدوبب لان قدر تو كس ن نت انج ءايداوحكر لي

 كدا ترس ىن ريا لادراكييمكاهت ايكوم ناككبلاغيب حس نئارقفلظإلعافرروا هد اق ترضحرموا لد

 ادركت واكب لا ناكل ش سابك قريياونبروا ليصفت كتقاو كس كدت .اوهر طاع لي تمدخ لل فيل بأ



 © هراي (ع) ءآسنلا ةروس لو مده كلالج شفاك للانَمَج

 قرش ت واط كك تياكق لك اقروا دات رطحر لور ضاح لي تصرخ هت ت ترضخ ىف رجل ق رباع

 قد م انس دامت لي أ عنو نا يأ اهساوعد 1 رك لا قوس ئالاحع لبس اكل مارتلا اك روج ري واس دامت

 هس كف ددب ماكي الا يكدم ناهتر فرط وا قا قفقفف ترضخ آس داخآو تنالاح رجال ليكى دك ري دوبي « لب كلن

 بآل ف كباوز ىف قوقل

 يأ كح تومروا ليو ريشا ل يامر ف ذس يآ ف ومر طاع ل تصدخ كت رض[ بج هداف ترحل او برشا

 لل شاك كك فس رك وفا روا سو هدير تبي حس لماعم لا ودان ترظتت وج حس راك مالا كردي سار السم

 يوكن و اوم مع يوتا قفل بآبحج وكدعاقر ترتر وا احردت تاب لوك اع " انتقلت ترض[ لب لياعم ىلا

 .«فاَعَتْسُملا هللاَو”ي[رفروا ايكربص ا

 لي د ثاكدجتاباك ادوا لي ركىراجاز مكى دوج يا كداب ايكوم وراراك

 دقو باهر ذكس لايك لذات ل سابا ا 1 اتارزكم تتوروكب قارب دق

 2 تابادبم اع كس تاطءاعم تيا ا

 00 0 طرب وك دوبي دوا كد لوح رج كق ربات: لس ميكن آرق

 رضوا يدرك ف ففو كح كس دارت رحل بس هس لوبا اي داولو لبا ووك 03 3

 اكس انت نفاس لحي اكل ركاج حس نائما ءايكلج لكك احب سدي ده فريال ري لكل كو روج كقريياخب بج

 - اهكممركبسد ليث هدول قكركري واكس شاراوي دول ياكذ بقت لش ناك كيارك اج لتلك للا ءايكوت فاك

 تت اراغاىلآر قلبت اوورولزت

 0 مالوم مولعم ااتإب كيا تسعقاو لاا

 ف باي درك ثق ل تمدخ

 ملاع باك لو: خي تاب كرمود «جس قكوم نأ يلف نانا تيك لوى:

 2 جل لاقشال لو مولخمر تاب ىرسمت اجدع وأردف لام تروصيب ب ب نرو كح لاب يغلا بتات ارفع ضانح كر

 -ج لاج دك 8 الصار وفة اجوم قدابتجاءاطخ قرروا

 لكرالا» سلكت نايفوت نس بآن (رتابرا م ءاميحر اروفغ ناك هللا نإهّللا رِفغَتْساَو

 كس ادجتاس كس قف انه سا نييئؤموج كس السوم قبب بلظم كيأ اك« نيا الط تررفغم حس دفا ي هسا جس كت ينام

 م قي تلقا ادد لي ركبلطتب سر رفخم كل لس نات 1م وج التل ا ترعرع يمي تن ايخ جو يف كرك ياع

 - لا اجانركت ل اكوروا تام اج بجو لو عد ناقل ديري تاب كى كب ج سل نقب فوم

 دنع كد صف يا وفل اركلصيف لع نقيس م اح إب تلادع سس لاب ز بد دوا بي رفروا سدت قرف لوكا



 تا ا ل ه هراب (4) ءآسنلا ةروس

 وجرارطزيت لش ذكي تحج روا لو ىفبا ضل ياك نامل وج اترك صيف لي قشير كى لوجان لبر ررطحج
 كسار ازلككك اياك جس اج انكر داي حساء لودي دوك سرسود تاك ارسم ليا لب حررط سا رواوبجرايشوببروا

 قدي وبسو» يمن لليل صال مر

 : لدم انك انك صيف قل طمس دادور

 كيلا روا ءاتومجرش هازل لَ حبآرذ جك اني رركل مف ل اطم كس دادور اك 6 تتيح كى تقرج رك

 دادو رالف ع اسكس نادك ب قئر ل[ بوك يضات نيتروص

 رداص.لمهف باطما دقو ور فتي نر رك, وتقرب شل اة حنسوربز كيأ ن نيج ساو 2 نكي

 تدرب ز لبا فالخ كس اىئالسا تدعو دوخروا تعامب ىئالسا ىرول كب فالخكس بآرك فلائباح مالسا ف ةي:(رف

 < قاراكم اكت يبحروا كنب هتج ىت 3| لاهي ؟ج لاوس ايكاكف اضناو نك اهب هاك سرع تك جمداتاج ليي لاا

 -لابرفتلغار لع رقن اري روط ص اخ نس ىلاتدتا كيك هد رظو: لابل غيت فاق لج

 :اهت ل ساع تاكد هتحجاوك هيفا بأ

 اقفل ترضخ الي كيا 019 ء وج تبغ لمت بكرا حس تيب آلا « خلا قحلاب باتكلا كيلا انلزنا انإ

 تامبذس بآدواانق ل صاح قتاكد بنج تس ساد قيام د ضرع ممركن آرت ب نيت لي لاسم تيراوك

 ىتودايتجا كيو زنك اتش لوطن تايكرعم 6 2 ارفع داهتتبا خيا لصف تاقوااسبب ل

 لوم مولعمي تاب ىرسنت © سب "متع لايخروا حار قيا ضل وبب ذوخا, حس ضرصنر وا لوصا ىلآرقوج 68رجم

 انبر قب يمن لاح عثر عر امج كس نيدتح ماك عار فلا راتجا كن ندي سس ووداهتجا اكيآ

 ةيدارفيشوكبنآي لا لاقت 3 قاب ىو طخ داتا تس بآرك كك داتحا هتف فال <

 هروب لوك ث ساس فرط لكي عت نقول يرفرف لوكس داهتججا ذس آر را« دارك لامك اروا

 حسن آر توك دج قفل برك لوم مولعسر تاب وت © « جلمفاكي آلى قدما كتابساي ول آليت

 َكاَرَآ اًمبظفلتإب يمكن دب العر فالخب هت انوش ناكما وطلع ام لاحت اتوب اوم ايار اك رشا وو تت تعي

را امبمكحافابكك ةقلتةهاقنت ملك, ق وران ند ضلي بج حجو كا« 5 هت هللا
 هللا كا

 هتناد كامدقم وهى دك وم مولع” تاب داي (8) جى لفي ب [تصوصخر كانا ذوى اذ بأ

 “لإ يتناول مدعم فالخك تقيقتلس رك

 طقس -<- مارتبس انركت يبادر ات لك اايانركى ورعب



 5 هراي (4) ءاسنلا ةروس 5 مدد تلال جعشف كتل نهج

 لصين ةمغط مْوَق نب ْمُهْنَوَدَعَلْتَيِهَل نجلا 0 ُدَمَحْماَي كونا ضل

 َلاَبْو نب ىَش ٌةَدِئاَر نم َكّيووُصِي ومها نم د دلع يسند ب ققحْلاب ءاَضَقْل

 نم لَن َنُكتَملاَمَكَمْلَو ماكخآلا نب هلفان ٌةَمكِيْلاَ :
 سانلا ىا زطيزخل نت ريكا اَمْيِظَك ٠ 0 بيلو اكسل

 جفا ل ادع يوُرَْمْوأةَعَدَصَمأ نم يوه الإ نون ةيعك هيو ومس نكت
 000 ينُدلا روس نم هَرْيَخ ال لل ملدا ِتاَضرَم بلع ءاَعتبا روك ذدلا كلذ ٌلعْفيْنمو نيالا َنْيب 25

 ّقَحْلا ني هب ءاجاَمِِف َّل | اخ قايم ل هللا ىا ء ٍءاَيَلاَو نْوْسلاِب

 ميدل ىأ قلل نير أبو بازجهدب نعل دن رهن ىلا كتاوت دك
 ىف نب ْىَلَحُم نو د رفكَي نأ َن دل

 زم ةاَريصمتواسو اَيِف نرتخيل مكه ةرجألا 0
3 

 1-00 57 ل ل 5 ا و رع سي
 كيا مق ( ريا نبا هيفط) 3 لوجدت ىلا بربع كتظاظح دوا ل [تاكشابداك بارا : "رينو

 جدال نجا تاور لص و رك انت ايل ترك صق ا كف كيب ل ذل اسس رعي قثووكيآ تعا

 بانل يآ هك لافت اروا تيدا نادوخل واكف لوا هوا نم, تح زاك لبكي 6 كي 1و '1تالوي دنا نإ

 دقلار وا« تنس اج شكا يسآوكن رك احس تابيغمروا ماكحا هولي رد ايامرف ل اذان لين ماكدا لع سترك تسكروا نآرق

 هب لي ل تل سرت وكلا لت لوروشم يضف وكول ن اء لت راعب اكد والعكس ساروا يديد سر اكيلاعت
 ب تركو وشم يف كرر اكاب .قدصو# كل ثهروختكس ضنا« إب( ل م لوكس سا) رج تركوا شكر

 قو دال كملت هي 2 لوجاضر لرشلاماكدردل. ريدج ردا( عج_رمث ) هس ركوروثماكعرالصا نايمرد كس لور

 تعا ن ضن دوا هلا قم ليك لوفود نفرد اي لي هيت ؤ نر كس لب [رفاطع م قب امن كك كس شن

 هجروا رت فلام كل وسر ( قى ) دعب كس فساد حناو تيري دار دهر ذ كس تازة جس ايال لوسروك سن ل

 ماهل جهد ل دل تاركس نيد لا نش كريت اتاك دره ركوب تاراك لاو نامي (ماع)

 ىلاود واكس لي دانب ىلا واك تارك اس مت تن تاب كم دج كس يد ذس رك كو تسلا مجول سكرات اكسال

 حف آكل اردا كح لد ثوعيتدا ذآ[ ايسرو كس تارك ناين دودركر يقف لك رووا ا مترك دقي ط لسا«
 - جس تاك اري هوروا جدا لش اركان كس ليد لتوعبتلي م#

 مس نشب مرو ع 0 2



 (ةددج) تملالج شف كَل اَنَمَج لب ه هراي () ءاسنلا ةروس

 دف قش
 -ج بادجاك هللا لضفاالوأ هي ءْتّمَهَل :ّيِْوَق

 وكي آذ سكنا تجي كل رضا اوم ب بلطم اتركت الدر ل هناتاحس كلان نالول «كاوس

 2 ير كةداراوولكالاحايك يو دار اكس رك واد

 ايكوم شو صقل الطا حر جو كلف ناس شا اوه بلطمب اوم لافضل كس هاا دارت دالي :

 هييسبب ةَدِ ّىش نِم ٌكوَُرْضَي امو” < تدابكي زغلاع لو قلع _ل

 حس لوعغم لا تر صم ىوجن رك <هراشا لم لا «هيف َنْوَجاََتياَم

 اكَرَمَأ نمت َنْوَجاَنَنَي ريال فاست 01الف و ةخيق افع زوجت «ىّوجَنالا :

 دج لائاشسرو»اثنلا

 ضم رس دع يب سيم

 جيوويفت

000 
 ءايمنامامتج اكلت كذاك ىلار مو تظ اجا قالت ادب ا ب دم و بع

 -اقردت

 777 ماسك باك ب تي[ اا خلا ةمكحلاو باتكلا َكِيَلَع هللا لّرنَاَو

 تفرط كشا ظافلا كس لال كيا فرش ]رفع هررأ م هلا بناب نكي اكتنم كب آجس مانرج تاككايدرك

 -الي )ب ومب قكدتلا بن اح نام ىلاعم بلا 2 9

 نووي بنا :>- نار قولو _ولشض ريغ ر واول نري ول لا لة ضد لت ريب عب قل

 باج نم ىلاعمروا كس هقفةتي ترض ئافلا اكن ”ةج ماناكل وسر تي دعوا ئردا ل حبناج كتل

 57 هوت و لابي خلا مهاوجن ىف ريخ ال
َّ 2 

 7 باو ناش انموج حس دارم

 هل نع م نقطم روشم ل ع ني 1ك ل سائلا ب حر الصاروا هس لس لك م دارم هتقدصروا

 وا تيمجا كر وما ىلا قتلي تي داحا رجا اك اارنماب ك- تليضفروا باتو جاك لكسر دوا تس لكى نايب تليضف



 م هراي (4) ءآسنلا ةروس 5 هدد نت آلج شف ملاح
 00 اص 2 يا حأ . 5 8 0- ا

 ل تب“ اني داك تاايمرو كس نول والي د نساران ماي رو نوتسو و وراد نش هك ف ولوم تيينضالخ ا كابا وأو
 اضاع ةو 8 0 5 5 5 5

 م دقادويا) < ايل الخ لظلا قس تارخو تاقرص لظروا نو زانت لو زور لتس ل تي رح ياد

 د رو 0 سال بيرق سدد كيا رك قس تازابا شل وب كت شس وج كل كس لو 3

1 5 0 
 (ربلا باتك فيرش ىذمرت ؛حلصلا باتك فيرش ىراخب) تكس رات لات أ ل لا وو قاس ذي تس دورت ىلإ زيم أ

 نع هادي اللَضَّنَض دَقَقهْشاب كرْفتْنمَوراَني نملك َنوُداَم فِعوهب كرين ضْعيال للان
 5 1 7 0 امس وو د 31 ام و 5 05

 بتالللاك ةثنإ اًماَنْضا الإ لإ هرْيَغ ىأ هللا ىا ةْيَوُدْنم نوُكرشملا ُدِبْعَي ٌنْوْغْدي ان ْنإ خلا

 هل !بيغاطل ةغاطلا نغا جراح كاَدَيماَتْطِيَش الا ابداع نزذنغي َنوُعْذَي ان ْنآَو ةنمز ىَرْعْلاَو
 : روي < د -

 ئل نغم ال َنَذِخَّنأل ئطيشلا ىا ُلاَقَو همر نغ ؛ذغبا ةَللاَهَّنَعَل سيرا مز ابق
 ا 2 2972 مغ | 7 ا
 ةسوسؤولاب قخلا نع َمُهثَلِضَلَو ئيغاط ىلا مؤمنا فز شن. اَّضْوْرْفَم مح ًاَبيِصْتَكِداَبِعْرَم
 5 را ج7 ةق4 2و7 يا 0 ىو ل ربة لوول
 نسمي َنُكِيَبِلَومتَرَمألَو باسج الو تغنال نآَو ةويحلا لوم ٍهببْوُنُف ىف ْئَبْلا مهين
 ميرختز مرح ام الخاو رْذكلاب نيد ٌةْللا قاري مهيرمْألَو رئاخيلاب كيذ نجف دقو ِواَْثََاَناَذ

 انين اًنيِفاَرْسْيرِصَحْدَمَف هرثغ ىا هللاْنْوُدْنم :هيلدي و : لوني اًنإوَنطيَلاِوِخَتْيَنَمَو لجأاس

 رروفكم

 الو تنال ناو اينذلا يف لامألا نين رمهدْميَو رشلا لول مْمُهَذِعَي هيلع ةدَيْوملا رانا ىلإ هريصملا

 ذرى, ناضْيِحَماَهنَعَنو ديالو ْرمتهجمَهوَم كلوا الداب «ايوركالا كلذب ٌُنظِيشلَمَهدحَباَمَو ءازج
 هوم 1 سور تعدي سد ا را اس دو در در دم 1 دوف هود كارو #7 مس( ةجسإ صدي و

 اًمح وش ادعو ادب اهيفَنيدِلخرمتااَمَتَحَت نِمْىِرْجَت ٍتْدَجمُهِْخِدسس ٍتحِلَصلااَعواَوُمما َنْنؤَّلاَو
 نودشُملارختفا امل لرنو الق ©اًلْيقوْللا نص ٌقْكَصَأ دحأ ال ىا ْنَمو ان هَتَحَو كلذ هللا ِممِدْعَو ىا : : ٠ 00 ا ا هس كرف 3

 [هملَمْعَيْنَم حباضلا غلاب نب ًايثِكلا ل فَناَمآآلوركينأمب موس زنا سيل بتكلا لعغاو
 اج و لا 2 8 2 . 2 5 1 م در

 ىل هاند نم هلْذحَياَلَو ثيدخلا ىف ةزوامك نحيملاو ءالبلاب اينُدلا ىف ذأ ةرخالا ىفانا ٌةيَّرَجُي
 هر قود اي 71

 ٌنيُوَمَوُفو فنا
 دخأ ال ئأ ْنَمَو :

 نا ”ةماومع ةعوم را رو 5322 1 ا 5 22 229 و رع ه2

 ةقفاوملا ميهرت| هلم ْحتاَو ُدَِحَوُ ٌيِيحوهَوِهْنِ ُهلَمْع سلخاو ذاقنا ىأ ةهجوملسانَمَم نسحأ
 دال يقم مد د01 حو 28 5 5 ام سوا 5

 اًنن ولْيكميهربَهاَذَحَتاَو ميقْلا نْيَِدلا ىلإ ابك نايذآلا نع ًالئام ئأ لاخ اًفيِفح مالمإلا ِةلمل

 َنِمِتْخِلْضلاَن ميم ٌلَمْعَيْنَمَو دب نمنني تاريصالَو :شَنخَي يلو ريغ
 ذل 1 أ رب ل 9 8 , مور رام
 املا رك رذق 9اَريَقَنوملظي الو َهَّنِحْلا رعافلاو لغفتنل ءانيلاب َنْولُخْدَي كيلو

 الع قامت لكبهلا َناكَو اذنبغَو اًننخو اكلم ْضْأْلا قامو تْوصَتلاْفاَموَيَو :ذ ةبخملا سياح
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 مدد ةينالج خف قلل انَمَج ل ةوراب 4و ءاسنلا ةروس

 هع
 انك والعكس كرش ( لاب) اج ايكك شمت اسكس ارك كت اب للا كح كن فاعم اهطق ىلاهتدفلا : مهجر

 ا اجهل

 نااطينن شكر مرك ليئتمدابع ىانلا ءىك ةانمروا كا زعروا كت الك اهيبج» ل ةسك (اجو) لدنك (لويوبد) نش
 سلا ووروا سرج كسا تاباكن اطينكس لوكرشت للي تدابع كل وتب الاد دم ردا حس تعاطدح وج تدابعاك

 انباحس لي لودنب رت ليك ساكو هك ن نلاطيش هوروا ءاي دركروو تضر ل وكل ما م لاير ف تنعل لا فس فلا«

 ارك ورش تس نفح لا لب هي يؤ كس سوسو ردوا ءاك ود تدك كت مع اطا ىئي اوكا لن ( تيكن ومر ركل صحررقم

 مكي دوا «عس لا لادم باحو ثعب كي .ول اكل ولا ةرورضو زر ( لشي ) كت ايح لوط لب نلا ل دوا كل ولكل

 كنج طبرعر اج فس لك ما درج اي يك مث راح ايبا ا 2 [ د فاكشوك ون كك لودوف اج ككل ود موكا لي

 ركود رك ارترواريل رؤ كسرفكوكن يي د كس لا ( تن ) وكق ولكى فلا لك وبك حس نلا ليبدو ( دج انج هدام ترم لبي دج اي دب كس

 كارول كس رك قود سلا ني كيانب لقشر وكن اطيل وتجول ثلا صن دوا « ليد اك كس م ارتؤك العروس كل الع

 رلك كرتز حس نلا ود «تسدجو ل سوا فرط كب اذع او كس لاا كعب لبي ناصف دك انيقي هو ءاكعس كت عاطا
 لا كيب راتالد ريها كف د قرون ذر اين دوكن اروا كيب ر اترك دعو( لاب ذ)

 جوا ءاك سس دناداكطتتج لبا حس لابن ع مناك اكن لامك فولو وب ليث لاي داك بيير فسارع دعو لس اطيب

 م وا لكل وم 0 رك فاو لي تنج اوك لا مة ركل ايا لي ا نافل

 " كلت ابك هدايز تشلادوا هس ترس رس ايكو دعو حسنا سلا قت * حس نو دعو اكدذلا حس كس لو دل ع

 0 ا ا (ورنمآ ) وف ايكر خت س باّتكل با روا لوف لسم بسجج دوا « شي ى اك

 راسو ع ركل يسب دج « جس ب عراص لسد هب لوز[ ىك بانك با دوا عسب لؤذر أ قرابة( لونارلسم

 تاتو اني اوك اوس ثلا وو «جساو د دداو لك كيد دعرل انبع تان تقرر لل ث1شئاغد ا نق ترغأ التاج

 روا تدك ايدج درم او امس ركل لي تيب لولوج دوا «هح دك رافداكس دكر ائددم شدوا ءهدس كت ظاذت كى دكاكين ا

 رزق ( كل) ربارب هرؤرم نلاروا « لت ل وتود فورعشروا وبحب ( ناوظدي ) كس لب اج لب تدب كول بست ا قوم ين اؤم

 «سوركف رطل رراتادج سلول جس نالت حس لا لن نيدددا«اكياج ايل لبي نا لت كس فاكس لت

 كلور كاز مي اربار ولوج ىك رحوم ناو وروا ل ركض لا( كيكه فلا ) ل نارا حس اجور ادرجتامر فاكس ا شن

 خير فرط كن يد كركر وس تا نايدا مات هوكي لاح سكى وري < لب اطم كس مالسا تلج 1

 مكي < كل كاقتطلا وا الاد فسكت بضخ حس لاا قم ايلات تسود نأ ميئاربا هس ءشلادواء تك



 5 هراي () ءاسنلا ةروس 1 مدد ت0الج خف كتل انج
 و مت اك قشر دفا دوا تس راينا كس تيكولمروا حس دايققا لس قير وا حس دابق كس تسلل < له لولا اروا لون

 هلا فمش , دجتاسكس تفضلاوو تنس سو كر طاعا تدابتنا كس تدق
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 3 1 و
 يىارؤ اي د ءامرؤ) * و د 0
 ردا مراسل كبيبهس يدرج وع 3 قي درت وببجع

 رانش فئاتس مالكي هب كل رشُي نأ رِفغي ال هللا نإ« لاخر شرس, بشع تضص (ك نإ ادْيِرَم :َنِإوِق

 5 < اهكابال 2 كس ديك كف كش فاهم
 رجلا يم ليج تنم رمد كائاطيش لل عَ ل قوق

 ملكتمرحاو ًرراضمهعستةّينمت«كل ولا لب انمى ب لاي لولد كس ناءاك الد لي ديماوكن ا لش هيما : : لوف

 لير يك نوناب

 كس لص اكب »و كيو د( لين «كيقنبي ليقول كات ند وفاب ب اركب حم عرد اضم

 ركزت ناكل قاب ١.1١ جس هدامداب لي يي دوا خط يجرمراو لسسوج قفا وو ع انك ةرسيحتت ءرباَحسَي ؛ 5

 كح تارثكروا تعسر لكوج لود دام كسرت. هت تحت هانكا زيي تصرخ حس ىلا رواه يد زويد از ةيمانك سوت نيك

 يح قوعفم نك ل يحفر لإن تك مريوكسا لوك يدرج كاك انجاح ا ل

 -جهراشا فرط كب ادج كس لاوعسليا لي سكس

 اق قيل كر او
 قلخمل ليدبت الو” <.يارفذ ىلاقتدتلا«<هاتامدوج همردنا كس ضيم وج بح ترطف نإ ددارعدتس ني د :(بلوج

 هللا نيدل ىا هللا

 تايلر الخ ل م ع سفك رش * لو فوزكل وعفس لال ود نا ءمهَفَمُيروا مهُذِعَي ؛ قوق

 ك دْرُدِحَي اهْنَع ءاهْنَعًانئاك ى اه لام اّصيِجَمرواب قلت ندذح .اهنع ءاضْنِحْم اهْنَع :ًنإْوَف
 ناكمم ازاي اًصيحم له لسا انكم قلت اًصيحم روان نع لص اكن ودجي ل اذلسم سئتل_سا قلتم

 انسب شم دقمري ردم لوم كرر صع رواج درصم |ي اترك ب ملل

 ؟هساتالاديي لاوس ايكيا دي كس لاري

 ع كو بسجل 2
 2 ضيم ١ نابي ك ىلاقتثلال (-- ئتراؤا ادت ايزي فك ايآن ا (ةيآلا) «هب كرْشُي نأ رفغي ال هّللا َّنإ

 ومايكرفلو كر شذ_ سس ئاينك ا عطق كت صرروا ناعم ك-

0 
 نجي مرمر



 (ةددج) كلالج سف كلل نَمَج ف 5 هراي () ءآسنلا ةررس

 ؟سيك اا
 مزجوج جاه لوم لكرزتبا از اوببديشير وك وكول لن

 ٠ م امبلا

 مر لولو فكدكج الاو سرك ك شوفك 5 نوح

 ايلركى اد مرج انيا كتدح كرايقفا سا ذس ل اونابر مكاقري ىاوو ككرمد رم بج دوا اكس د مقري لاح كا شيب هوك

 - لوم ىئاد كاز كس ا

 :بلطم اهينانب دوبتسولع طيش
 اك مولا وك ا رواومن احرك لدن مكاسبه ديكر ي حام ارك جانب سيوبتموكن طيش قبب وك يب قتمفورعم

 هورصرجر واع ابي ديد لش دجتاب ك ناطيخروذ كاب كل خا قدآكح يس توصى ازب دوبتضوكن اطيش تبلاوب اني درجرد

 اجد اعجما لش لونك ادوا ارث هدرعو حس نا ناطبيش ءادخ اكل اهوروا<هدئباكل ايي دكا يوك عالج قررا انماط

 التم سم بي رفح لا كولو: جس لاير وا لاي كح ناي خ وسكس ذ_.اهكو عراب جددا ف اكبب كنج ايان تكن انا«

 ع ا م م
 لا واج ايل ردنا رمت هدو رك وجاي كرتور

 جند لم رق هوم رعاك لا تلح ا. امن ل .لب اتي لكى

 -< ذود اك اكشلا ل

 1-2 ل 5 .٠

 :ولفل نار غم كيا ناايمرو كس باكل ئاروا لون راسم

 نايمرد كس باتكل ءاروا وفارس: جس اك راكم ليا لم تايآن 0 باتكلا له ىناَمآ الو مكيناّماب َسْيَل حل

 -< اهكباتت رايعم كيا كفو ىلكاو لضنأر وا لوب ليو نكس شا ل بخت ايكا يكل اخري ملاكم 57 اهو:

 هس باتل ا« لكن _ وبول ت رئافم كايرو لس باذكل ارو نوفاملسايديترم ياك سا فود انت ترضخ

 بيو تبلل كداب بانك راع د وانو كبي حى تابت تام كتيكدت .فرشاو لن #ممجابك

 ا تان قرح آب( 0 روا ني نيب متاخ بث راج[ كلا نو لنا ح متت يكس نوف ارلسم

 5 اقدم 2 اور اقارب *“خلامكيناماب لا لوم نلران تعا أبل اه ايدرل غروضمب/ وبال

 -< يل امئارادرلب اتوب لأ ةرضف ىلا لمس ناتو الايخ
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 0 'َنِهْيِوْوُحْيَيُْي هلا بن لق نب سيلا ناش ىفإ ىو هلا كني َنوبللَي َكَيوُمْفَتسَيَو

 ؛ َيْكَأَم َبيْكاَم َنُمنونْوناَل ىلا اسيل يف اًضنأ ةكيففت اها ملا وأ وب اتش 5 ٍلبإلا ِفمكْلَع يع



 هزاز (4) ءاستلا ةزوس 2 (مذدج) نيلالج شف كنَلاَنَمَج
 اضك نأ نع ُءاَبِلَو ال ب نبت كاوتيلا قو قمل

 رولا نازل ىفرفشلاب 2 كو

 ون َتفاَح از رَسْفف لغفب قر م أرنا هيلع مكي زاجيف هاّمْيِلَع يلعب نكمل نامت قرين ماوَُعْفَتاَمَ
 : همت "و 25207 اروع امجؤز اَهِلْعَبَنم

72-22 
 َوٍداَّصلا ىف ٍلْضَآلا ىف« كاس اعنا - ملا اهني 8

 ؟رُْماَيَومبَقوْفُح مهوظعُت

2 
 ال ةناكف ِهيَلَع ثلبج ىا لُحُبْلا ةَمِس قل لاَ 1 راسنإلا ِهّيَلَع قيما كات ف ىلا

 ٌحَمْسي ُداَحْي ال لَجَر لو اجل نب هين غمضت لكك زعل 1 يقل مدع يييحألا رياك
 كت 76

 تو ءاكتجلا ةرسقمغا اوئسحتّنإَو اهقريغ يحااذإه سنن افيلع |
171100 

 يَحَملا ىف ٍهَسْيلاَنيَب اوت العن دن اعيَسنلَو ب مكن اجبت هاَريِمعَنولَمْكتاَمَنلاكةلاَناَ
 اوكرتَت ئأ و ٍةَققنلاَو مْسَقْلا ىِفاَمتْوُمَجُت ىلا ىلإ تاي كليذ ىلع مكِضَرَحوَلَو

 0 دمئاب اوصلشتْناَو لغن تاو نأ ئم ١ ىتلا عملك هيلع ناتملا
 --- ئأ آَهَرَهَتْيْنِإَو كيذ ىف مكب أم حي ن اكل 5 ٌ

 مهلا َناكَو اَغَري ع اجو نآب هلْضَف هلْضَف ىل هيَعَسْن بِحاَص ْنْعا املا ني

 يعمي م ريدا اًميَصَو و 0-5-2 ِهّلَِو مَ ريداَمِتِف

 ناب فاقع اا كلرااوقتا ناب ىا نأ .ىارقلا لقأ ا كاي و قواَضُتلاَو ويب

 اذيغو نمو الخ لاَ فام نق + كيو ام اَويطْلَت نإ مكلو مهّلاَنلُف و هع
 يح ٍمهْنْص ئفاذؤمخت هاديمح بَقداَبِع نع دفلك نغ يوك هللانأكو جك رف يطول

 اليك هللا ىفكَو ىو ! ٍبِجْوُم رْيرْقَتِل اًدْيكاَتْهَر رك نضال فاَمَو توَْتلافاَموَيَو

 َناَعْنَم هاَرَييَق كِل لعهَنَو مكلدب َنيرَخأِب يو ساَنلاهّيل اب َرْكَبهْدَياَعَي نإ لامن
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 امهقخأ كلي هلق ءقغ ةنعالا ار[ نعي برة اَوَيَنَْدْلا بات هللا َدْنِحَف اينّدلا باوت هلمعي كير

 انا اديب

1 
 قا يو للان ندب إذ #2 3ك ككل هيالثكاب ىلغآلا َبَلَط ًالكَو سلا

 ' دع ع 0
 تت اناي كح ناو ملا بك راسآ قفل مث سراب كح ثار لكنا دال ولروكسس بآا(ن» : يطرب



 (ةددج الجفن ْنَلاَنَمَج انني ه هراي (4) ءآسنلا ةروس

 كس لافروك ميم ناوكم وو رواج اجاج ايان ركام لب ثارع تيبآ ل نآر قول وج جس ىتدهورواءبس ايد ىف ل #داب

 تانلا تدجو كك لروصرب كا م ايلؤا ا رواد يسد ل حررقم اتا يمكن لا تكن ترك حس اني داى فول داب

 تايد وفم وو ءوم كور قاس ذك اكون تمجه كال كث اره كنا تروا: سرك يكس ذاك

 تركت ( ىتباكسا) وكر داوركادا ل وقتل نا تك( تاتي وى نف) لبي آداب كس لويروزك ( وك مروا ) ورك انيباك

 يلوي حس لا ىلاعتثلابشالب ورك اكل يت ىتاوج مترواول اكس فااضنا لبن لهاعم كسرهتروا ثار ديت سكس لومي رم

 رع / رئا اك لويز حس فرط لبث ةيساوك تدل كس لص ب امووع ع ناو

 كت روهيوود اين | كسرظن لك ا اي كحل "لكس رون لس ا تدوس للاب ركل ع عارار 1

 تيرطزن نير ويم جو ف ا ا

 بجاد كس اذا ىك نس ىلا اير بوش اشرد اهب ول اجو اري ننال دسوقي انزوول قي تب اب وكرم وشك

 انك وكر ناو #دركا رجول اب باخلضيلث تمارة يارا جم اًغزا لش داضاكء ات ل لسا ليي ن ا يو انكل وكري نا 3

 وع ةس كن ايبوكترطف ىلا 1 ىلاررف تروا لارج رااح عل هللا

 ىلع اتبرووجومتتفو رم لكو وري وكس ايكايكا 5 ادبي ب ىكاوك وفن لك تررش ثم جس أى ورك اش لبي لب 201

 ا احبرووشولا كت روكي قم نوب سبأ ادجت سلا كفو

 ترش اعم نلستتسس نوقروع تركوا ءاتوم لبر اين كيك

 ءاكدسدءازجول موو كلش حس افقد ىل فخ لادتلاوب در "موي وج ةقوركب انتج حس فركب نا رارواو ركل ياعم اك

 روا راب كل اوم تتكر شاوخىن فش كا م ركاوكسركت اداسم ب تحك الروت ماا 7142 ومد ل * قار حس لروا

 لاتسيو ماتس لترك( شبا قش كس لاو ةسلركتبم قيم ل مك داجو جرن للاب فرط كك يأ قنا ليقف

 ورك الصا دضتاسكس لرع لبي راي ركاروا لي نويلاور جوش رواوم ل لوادي ندوكروط لاب وو زوم لوم 3 وكساس

 ركارواءسالاو لس ركمترريوا #راهق ل ير لاهم ل ارو جس لاو ةسد رفاعموأ تفر واب اعتاب حمدا

 زايث هس حسودوكك ير حس تعش يا قامت شا وأ 00 ماو عكلا حس سود كيا ت هجم اق الطرم شمول لدي

 دات اعروك ويت لبي كداب كح تا ذاقيا وماتركت بكس اكرسود

 يقولك ا لاقت شارو اكدت كرمددوكمم شوا اع درك عرب وشارسددوكق وي مكدلا احل ضف( امرا

 وكل وكول نا مكتروا ع كك كا ىشازجرب ل كن اح آروا ني < الاو تملك مر ين كس كس ناد وا الاو تربعسو لبي ل -

 تدلك تايد مع ارق للا سا كو وك مروا «ىراصت د وادوببب كج بتن 207 ي آت كى د بانك هي تركن

 ورك ىلامرفان كملت كاكا دهك مترو تسنلا فس مروا ركع اطا لك اك دوق اورو تبا ذعكس للا شن ور

 رثكاراببتا ذبل راقت خوه لولو ا حدايق كلر وا تراها قيلت < لث ناي ذروا لوفاح ادرج اس

 كس نا نق#* < تافصوووتتسروا زايث با ذب حس تدابع لكس اروا قول ىف جارثلاروا ع كك كا ما انس كر لبكي اك



 ه هراي (4) ءاسنلا ةروس .٠ 551ج شف تزل انَمَج

 لك قت ترابج ومس ايكركة درك ا هس يكب وج ل نانسآو نم زعس لير يقف اك هقلاروا سدوم ب تعنت في اجت

 < لد نوفاسآروا ني زكيدج كك يك ت دابشري تاب للا شب جس لاك دابقتا كس ةسوم ذاسراك ثلاددا « كك ديلا

 قدا يب لاول قاتلا ل وورود لي قرار وا دكا وو ور وتسارلا وكول ا 1< كل كى ا

 و لأ ىلا سجال ووو تل روايند ل /ساوسو ب وخاكرج اكسيد حس لسا صج واهس لصاع تسرد

 بل ويك اديب ذك لالخ ةاروا ؟س كبطل ويك لتلك حس لي نا لاي سر حال كش وم بلاطاكل ا

 الاد < و بوثروا الاد كلح بخ لات ثاروا انكم لسا سل | بولطم اك الج دل

 عاش رمد 2. 5 هه: س2 وم.

 ئاوفبم ]بيس تي وي

 تس تاو دكت جس اتغعتس لاوحا لاوسك ا يدرك راش اكن اب فو ذحفاشم ءناَش ىف : قوق

 -< نايباكن شيب «َّن .اكناشيي ننام : قوق

 ثار تيب ك آر قروادثلا لع كداب كس ثاريم كل قرا نسي هّللا فطعاك ا ءركيلغ تب امر امو: : قوق

 -ج قيد قف ىلاج لانك ذيك فج
0 

 ج4 م هللا ظفافطعاك,ىلقُ امو لع هراشا كسلا ءاّطيا ؛ للوقف
7” 

 دلروسبب ءةَماَمَد : قلو
7” 

 هذ مد م اتكسهدئافا ذبل فوذح هدب ىتفُي ام كج هراغا لش ساء عسييريشتنأ ين «كلذ العفن ال نأ : نوف
 - ايهم 6 ظطارثعا

 -ع يي ءاسنلا ىماتي فطعاكس الاي دركهراشاركن اي ددقع ىف «ّن

 -< ناياكب ثني مهقْوفُح م ُهْوطَُت 5

20 
 هس بوصل سوو قر دقم لش ءاوموقت نأ كح هداشا لي لاء مكر ْماَيَو 1

 1 رش ا ا ع سر ا ا
 تارالمر يب لرقم ل“ تفاخةأ رهإ كب اناتب ب رصق» اكترايعلا .تفاخ ةرَسفي لاعب تارت

 .“تَقاَح ٌةأرمإ ٌثَقاخ نإ” < تابعي رق هابدر "تفاخاكدحإر يشكل
1 

 .اهنم ةليمج ى ءاهنم َلَمْجَأ : قر
 اج لاء احلتصيل ما ىكاحلصي كب ج كش تو لاي هَل ُماَعْإ هيف : قلوه

 دهس نايك “كس حشلا ب «لخبلا ةَدِش قلو

 -<جس للاخ ل وعفم حلا رواج لاف بحنان ماقم ماقول نار ترم شسفنالا : :قِلوَق
2 
0 00 



 ير ج غفل انَمَج 66 ه هراي (4) ءآسنلا ةروس
 0 يم حب

 جيف
 5 مع

 :تاب اطر

 ل تاي ىرعب لس لا ءاققروك بج واكس لادا دلت نلاروا م اكجا انس لاتروتروا لومي لاي تدوسءاذتبا

 - لي كك تك نايل ئاسرودنج قلخت سس نقر

 :لوزن ناش

 لكك بس وروا ل ربك لقلي اهنقاورريعتتم لب داي كس لون ناش ل تايآناءءاسنلا ىف َكَنَْنفَتْسَيَو
 رب 2

 -_ ني قش وم لوط بس

 روا كت وب سشع ا كأول لي تيلباج تاز« جايك اس شارع نيا فس مك اح روار شم ليا «يسرتج نلبا
 تايآ روكذ ولايك إب دد تس بلآ فس باح لس قف ايآس تاء اكم السا بسحب «ك تس رك ايد شيش ارممو كل اقرا
 لوم ل زان

 كح تيد ازرصت> ل ثءاري كك تو لا اوك دج ل تيا ةنا ذاك سايكس باك سدزنم ىئ ردات نا
 لاوسحس بآل اب داب ل ادقإ كس مالعا هنا ذه ةئيسد دوو قروش روا سجون قال ك فس الدو كئبج
 5 وم لان تيب آوروك ب ةنءايكا يك

 تروصرب دام نس لوكل عر كدا مك قر تسد باك يجاج ل ارك ايكل لتس مئاربا كس يت نكءاروا ديت نك ربك

 روصرب كنا ىداشووخب تكسر ىن لوي دكا كرت اندلل ةلسركع لورسد شدوا سد "عراكت دوخ حس لا لن وأ لوم

 حركت اك اكن لا كت حر مسدد قل فتك اج هج ريب ديال !ارواخ تلك سة بوك

 [3855ةناَعقو غكاع ترضح تكن م سو ىراخب ,كل تس اجو كل ان كس لان كس نتا قت دوخدعإ كس سمكس لاك

 إب دم يكل وعتس بة ئئاعم لا ذس سكان السا بج هجس كل سماد كلو اكس
 2اس مم ل زان تايآ

 د هد كءان ةرونعس مكيلع ىلتي اًمروا جي« كيتفي هللا فطعاكم كيلع لَدُياَمَ
 -ب كك ريكا مك ظل كا مر نوروا ل م

 7 نه ريغرتو تارطخي تروا كوب ف وذح ل آلي ثروت كا انك تست كيا كك 2 كسر ةووس لا« ت نان
 كت انفو زج نكس لوين جس ايكدمتب تاك كشك ا فس



 © هراي (4) ءآسنلا ةروس م (مدداج) اج شف سل نَمج

 تايارب ل آرقرنج قلخت لس كرت ىراووزا
 تالاع اوس 7غ لم كرت ىاددذا ف شاش لات نقلب تايآن لا خلا اهِلْعَب ْنِم ٌتَفاَح ةأَرْمإ ْنِإَو

 ودجر كس يدب قب طمكس لوصا جرب تالاح تنال« ليث 2 ترف نايبم اكحاروا تايارب هبي قلت

 وكوليبقروا لول ثان شات جيروم كي تاقدأ ضب < ّلاج نب : مير كن دسك

 وَ تل رفرب رك كررظنل وكت اس ارح او تاب ذج م انقكس لاوفود ترو و ورم خل مدع 30 رقه قي دايو لك كلاقو لا ل

 «جس اناج نب ناشنسنج لع ىايندمكاكن اناس سدت ذالاكذ ركل كي سس ايكثج كدنن ماظناييا ليا

 قود ةلةاج تبوك ادج لي تالاحرب ذكانركاروا« ين ىف ر: ىلاجوم لل ربت ب تحارو تببحل ايوا لستر و

 ساي ماجا ضتاس ل يل ولسا شوخروا ىراوتخ

 2 با بر لد ع ايكيكل تف لك الاح قرات نا لت تمي نا خلا تفاخ ةأرمإ ْنِإَو

 هقيااكرب وشب اذ الشع اناجوم اربي و ثا اك توكلي بج او لف وقت سا جو كى * انتر وزوموكو وخ لل فرج رواء لإ

 قويت د انرك فر وكب ابسا لادوات ليل د تس اجو ىك ىف روصرب كرب وغاكى ديت ايات لل د كس قر وصرب رجب حس ويت

 -كسرج شت رواه لادقتاب كح

 وا فورعمب كاسمإف” لج (يالقوي نون قرم اع ليا ذس ركن آرق وةك كس رملي لام تدوص لاجئ انج

 ار كارا« ردت سكس تياعد كق دقت دوب تحل اج انكر لي جاكت درك سروكركا شل "ناس ح اب  حيرست

 ا ا ل وق حس ينولسا ىو ساق لتس دقي

 مام ةييسا تدوس الشمس اجو ىلا ري ننكر وكى ويت حررط ل "2 وكب وخر ةساج كش رسول ول ليت دامآي ٌلادج تس

0 

 ا نيف طل جس يي بط اتوب زي نوكأ م 0 رج تكلل لك حض حش :نلوف

 ندي نيس د دجتاس كس هسرسوو كيا نقي فاك نك وأ ةرظن قلل تي ب مع

 قىرركيب كل. اققلتقفت انائاتك شن اع تررضح ىرإب قبال بياسذب ن__اهقتلادئةنن اتت هدوس تررطح اشم« ل اوم

 1 يت

 لب لب آت لوو دهس ددن لفارس يوت لب تالا هس كس قويت ل ايدل جس انت هر اشار ب اقفل « اًمُهنيِب

 -< لام ذكروا تابتاقدا تبي تن ليو ضخ تسل ةلعاء سار

 كيال مليا كس ناياكتسدوص سود لي ل تيك ىلا (ةيالا) ءاسنلا ن نيب اولدعت نا اوعيطتست ْنَلَو

 ل دفحدا 0 انس بسنوو نا تيحزوإ قلت ونوم نأ يوتا زدت

 (ملسمو ىراخب حيحصر -ايلارفلوقذ_اهتف



 (مددلج) نجحشف ل اَنَمَج 1 ه هراي (4) ءآسنلا ةروس

 ركأع ىئتبحودايز اقل ل اع ترط> حس لب اونا مانق فب ا توك ففي ترضخ دو انج لير ايتو كى

 لانو زخاوم لب ققلارثع قبس ناحل ام لبي تاواسم كس قوقتى رج الخ ن اليم قر

 .كعرع

 7 موو لبي تميت فو جاتك لايخاك دنا لس ناوعس نناوبقت قرا ايار فذة يق ثلا لوس بانج

 - اكو اوم اكرج ولبي كيا اكل اك كي آلم تلاع للا

 ركَسفْلاَلع يع ذ اك وللي قخ ل ةةباطشلاو نندن مؤ امانينا
 هيلع ةؤ شتت

 هرقل رقع ميا ا ا بين ها رس نول افَاَيرَع

 ١ ٍفُْذَحي وءاَرِقْىِفَو هداهم اوُهَرحن اََتَنِإَو ٍق َقَحْلا نع اَونب طم :

 ِّي أومن هب مكب راجين اريح َنوُلمعَتاَسيَناكللَناَو َهئاذأ نع او
 200 لينه نزل كانا رقْلا د 0-0 داميئإالا ىلع اوان

 0 دك هيمو لإ كيْنَمو نيلغبأ ذ ٍلِعاََِل ناو اَرَق فو بّشكْلا ىنغمب لّْسملا ىَلْع
 ماك لخبل زدت اكو زب هدادغت رول قلل و هيب هالات ماع 2

 ٍءاَول لا ٍفّدَحِب

 اعيِرَط ليسو هيلع اوئاقآ ان رخل هل كيم دئحنب [كوداوخ موو
 تفتؤأ ُلدَب َنَِْلإ ِراَلا ُباَدَعو وه امِْوُم ُكاَمْيِلَباََعَمُهل نا نْيِقْفممْلا ُدَمَحُم اي ريخأ ريكإ قع

 نؤُبلظَي َنْوفتبَيأ وقل نب بلف َنْوْمْعْوَتَي امل نصوم نود مزيون نوفي دعا
 الإ اَلَنَ الَو ةَرِجاْلاَو اًيْنُدلا ىف ُاَعيِمَحي هليةَرِعلاَناَ ْمُهَدْنِع اَبَنْوُدِحَي ال آر اكنإ ماَبفيْسا َ هَل َهَدْنِع

 0 لْوُعْفَمْلاَو ماتو انبْلاِب ل 1

 َوئرِفُكْلأ ىا يي أَرهتواهيرعكَي نازفلا ولدا عيب متحساَذ هدأ نآ تود
 اعماَجَشاَنإ من مثإلا ىف لتي مهغن مثدعقزإ ادم مربع تْيِدَح َقاَوصيْفَح

 لبق يذل ْنِم ٌلدَب نيل ٍءاَرِمَتْسإلاَو رفُكلا ىلع اينُدلا ىف اوُعَمَتجِإ امك ُهاَْيوِحمَممَجَو َنِْرِفكلاَو

 نئذلا ىن دعمت ١ مك اَرلاكيش “ كد د دلالي َنوُرِظتنَي نورتي

 اهنئشإوةََْحم نآ ماعلا زو لول يفد

 ب نوصبيرتي
 7-5 08 5 <و د سر وت 5

 لوَتست ذوحتسملا مهل اَوْلاَق ْمُكْيَنَع رفطلا َنِم بيض نيكل َمْيِيَعْلا نب اًتْوُطعَأَف هاَبِجْلاَو
 طم

 قو اود 0 لا 3 يلع ا كو نة كاش يلمزيشلا

 (ههوتوز»ل ل
 و



 ©اهراب عر ءاتنللا ةروس 5 مدد الج غفران
 نأب ةَمقلا موي دب تيكا اعقل نلف ربما يدق ركز هيدسوجلاب

 .لاَضِيملإلاب اعيِرْط لَن 00-200 لورا بلجدُي

 هوح وهرهساو تيد تاك 2 كل كس شاروالساو سد ماق

 < وكسارواوركرا رقااكن تكد وظل ايود تن دلاودابتاي دا

 نر ل ل ور دابشىياءعس فقاو تسل

 5 2 نك كرو ىلا كت ياعر لى اري دوطكس م ا
0 0 8 2-7 1 0 
 م وأ حرت اب هس لاش وسد مكب دج ور نار اس تدايشءادا مكي هس تاس ف ذع سداد لواافيفخست ل

 لذا يدق
 رت لوسر ةيسا لس ساوج ب باك ساروا ري لوسر كس ىلا دواي قلل ولاو نام اسس ءاكعس دءاذ ىف للا ِ 1 2

 كياروا جس بتل نك اتكر وا ومجد اقرب نلامجبا لين لق لذ ندي د اولوسرن ىلع يلب اسوم لإ وباتكن اروا < ا 5 2 7 7 2

 نولوسر كس اس ساروا لوباتكى ساروا نوتشر فكس ساروا مثلا لوكوج رواء ليت

 « نت دوبي هوروا نسال كاما ري وم ولوج كيت بس ذياب
 راكل ااك يت: رورو هت فتم 4 تدق ده لا رجب كس ومرفاك كس دكا جب كيس جيمي

00 
 تفرط ( قت ركنا نروا كح لدم 2 د دعا كنا لرب رثا كس سرك 5 ملم كسر

 وكل ونموموج كولو جس باذعاكك اودروا حب بازع كاندرد كس كس ن نامل موقف انم رك اءاكياعك

 عقار تفضي لربح ني (نيذلا) « ل كسل لايختدق ن نار تلح ايي ب

 قل سا« لبن اي ن تم زخس نبا ثم عس قراكأا ماهذا ؟ لإن ع درك الت تسع للي كس نا ايل جس

 ناآرث باكي يا إي # داهترقلاروا ليث كح ركل سا قت تسود كس ادضوكل تا تح لاي هح اللات زعمت لج ترث

 . هن ىاج فدا «لاج دق ناد ج يللي ص نة عج لول فرم 2 زنا
2 --2---- 02-2 ِ 

 نت فكل لل قوم حام الوات راع كمن قرتلاوك وول( شي ناو 0م
 كد 2 57

 لاي سنا مرلا ا درو نيج وه لوخشتل تا رس وذاك هوم نال « نكس لورفاكه ساو ةسدكما

 0 2 م 7
 ا دع اريج اكعس "ع ل موكب ل اورئاكروا ل روق نم ىلاهترشلا كس ةاجو# لأ كسك 0 ا

 ا نم مع رأيا( 2 تانعلا# ا له تس
 ردا هدانا

0 0 
 كني اي يوا سد اهترك ورفاكر كاروا ءورصح



 (مددج) نللج شف كنس انَمَج ايون ه هراي (4) ءاسنلا ةروس

 رواه كتم تييوكل ونارلسنف# مت اكتساب يايكرداءايك ردي مذ مترك تح كك وم سترداقي لوا تنك راب
 ىكدشلا كي ة رف اهقدقلا ع نامحارب متارامجا ذبل اياب تفس آبل انو ونامل واس داببت كيتي وكم ني رمت كنا

 ءاكعس ركل شاو لب خر زودوكن ادوا ليي تنجو مكي طا اكعس درك صيف ند كس تم ايق نايهرو لس ناادوا سداببمت

 5 تيايوااراسطاو0 هبوب عيد ةلراالا

 نقف د دي ٠
 -جايكا يدك ف دعت قفا لابس بعل قلو

 -انركرارقا ع بلطم اكنييسد اوكف الكس صفو الح هراغا لي ىلا اورق 4

 -ج باو” اكلاوسليارصق“اكفاضا لا هيَلَع ُدْوُهْشَملا :

 دعاور مرداس نكي دوا هس خمتلوج حس عقار افرطك نيبرقاروا ن نيدلاوهو جريج ردنا نكي لكسب «كاوس

 -تاكروضل و < الاختام قر رواريمأ دبا

 -ه4-ل م تو كذب للك ء < هيلع دوهشم رم اري" 21 2 هاج

 -ت فوذك لعل مج هراشا لالا انت .رثكتت َقِلْوَق

 مل فرط كل وناسي باج ىوهددر واج لوخمليب قرع ام .عوهبلا ركبت غن ذل: لَو
 -ٌاجوم ىرعتم فرط لوعفناسرسودرك ات اناءددقم مال ك- وا, تكسو لب رعت 0

 ءئسوم درع دعب ىا «هدعب : لو
 اس به مسا فوز ىنَع «َنْيَّذلَأ اوه

 حبو

 ماك ف اصناو لرعوكن ايا لبا ىاقتدقلا لبي تع آل مسا َنيِماَق اونوك اونمآ نيِذَّلا اهي

 مب ابد اهابكك_ك- كج ب شر كف اضناو نكي ف هد ل حس رايرفريكا كن ييسد ىتاوك لطم تروا حرك

 ح اناا دليلا انج كف اضناو نتج ب سوت نركفاصنا فرص ماكاراهقؤرادربلتلس فاضناو تكيس باج يا رف

 فاصنا هداه ركن :هاوكلس فاضناو نقوم اق قمارو لرعب ك اروا خس مشا جس ايانو تسب كري تاب سا سمت

 11 سلا ين هلاوعساب" | يتلا تييصحلاو

 ذل



 م هراب (4) ءآسنلا ةروس 0. مدد تكل الج شف نزل نهج
 اب تريبصخي سا وخا ذبل ست تمرورض كى تاوخر قراها زيلع هاون داي ز حس تاكا اثنا لة لحا جس اهانج ذاب

 “اولدعت ال نا ىلع موق ناتشمكنم رجي 0 ”انر فرب ماتم سرسود ليا هد تورت تس رك فاضنا ل 0 ضب

 دلاروا وكس نلما | لابد كده مامتتجا اكل رع لم هرشاعم لس *ورلش فاصنا تكس كن ودان آرب تاب لا | ىنشو موق بم

 محاور ناد لا دبي انج ءاق ا لا اكن قتكرب وا نور حس فرط

 اك ولف وا نواب نابدو دكا هيك لاي كس لول دوبي هربت نأ فس دقق دثلا لوس ل احآت با, قك ةقلاتفقاقت

 2 2 93 0 زج ارك كل ديت
 اا قلل ماكسس رو تيار بيلا 2222 يللا لل

 وعدي دي ان هدب تس بسس لي دسم مروا بوكو دايز 2 اين ددج لوم ارك 0

 ووري لكِ ' ورك فاضنا لي لءاحمةسداببق مق كك يو آري تاب سا ْى مو كراهتروا تبحكب وجني ني

 (ريثك نبا) جس مكاقم القا ناك م ذو ناس آت ربو كل دعا ابلغ

 لوب لزان ليس داب دوبي تي ا يدك نبك اكنإ ب رسفما مخ ”ءاورفكم ثا ونمآ مث اورفكم ث  اونمآ نيذسلا نإ

 قابسو قايس < لوم لزان لبث سداب كس نيقانم تيب آييلك ع اهكفس تارطن> تب ارواج لك اجماع ساد لين حس

 اا

 :خج اح ل كبلطعس قرشا تاز
 ايل ديقتيت سونارلسن أميركي بلطم «نينهؤملا نود نم ءايلوا نيرفاكلا نوذختي نيذلا

 يدوا لإ كس انب تسوووك ور فاكرك ومجتوك ونارلسملب تس رك يوني انكر ديت اسس نوئاراس كش انتلعت ىرم ا وب كر

 لاوج ع لثدجتاب كسلا قات زج طلق لكلاب لا يخيب اكن اء كهف تال اين وكتلة نب ساي كس لوران عج
 9ك لوم لذ لي لوقو ترث و ايند كولور ردوا« كلل تن عوكل اا اكس كت عاطاك

 لكشارل ونس ماب كج اكو اج #؟دم "وت طيرك عي باك اشلا شن (ةيآآلا) « باتكلا ىف مكيلع لزن دقو

 تك ىو كم المسا ل مليك 0 بلطي لابو بابداج ياا للاناكل ارواج اب داج اكبر غكف الغكس تايآ

 رواادخ تس يمان صير ر واس ناجاكير فك الغ جلا تايآ ل ابتج اندم كير شلي سوم نا كل ورفاكد وجواب لح

 -احاجور لم للاب قرف لوكل م لورفاكروا لم نس اوم تسد: قا اكل وسر كس تا

 ل سومان كير شت ل توك للا وو جس انكر نايا تدخ مولر وادقلا لصفوج كس لكي تيياور ليأ كرت ارتم
 الم يار دق كم احا كس لاوسردقلا ليم لس انومب كير لع تاع اروا لوسلي ىما كوب مولحم جس سا لج روواكبسا رش

 مختاسلس نلا تفو ساق يي درك ور تس اب رس ود لوكان اج تدبلا لاب < هانكت فتم ناجايااقاذن

 ضن فالنخا ل لس اكو اع عل ىكا ايا رف لك ايي حس تدحار صول ا ذ مترك آرق ؟لنتي ع ائاج تسلا



 مده كلالج حف كلامج ه هراي (ع) ءآسنلا ةروس
 ورافك يراك يامر فذ تارضح ض تروا دوقفم ىلع كت ضن اره ىكت كرر كك لا ةئاج تكرش تنوي اابكذ
 2 اد نك ق رضي نس جس لات سرو تسابق ؟”ل بحب جتا سك_ راف

 بدر !رمسد 5
 هلة تاكا اريشوتشو ياكل عيونك ام فال ْمِهِراَقَْنِاب هللا نوري َنيِقِفملا نإ
 5 روارب لس سو سا

 ْمِيِياَدِخ ىلع ٍْمِهْيِزاَجُم مهعِواَحَوَهَو

 ٍولَص هلا لوما اوُماَقاَذِإَو ةرخالا ىف
 ها 0 َنْئدِوَرْتم نيب بر هليل. نوْلَص هَللَنْوركَدياَلَو

 ىدُمْلا ىلإ اليل جندل ا رِئيِيِوَملآ ىآ اَةِلوللآلَو رانكنا ىا وفل
 ْمِهتالَوُمِبّر ريع وأحيا ولمن 2211 نمر ايلوأَنيرفحلااوُدخَعَالاوتمأ نولي

 اَهُرْعَفَوُمَو التل َنِملَعسإْلا ناكملا ِك ِكرَّدلا ف َنيِقفُملاَّنإ مكِقاَفِ - انَيَب 0 َنيِئاَطْلُس
 اوُقَتَو و اومصتعاو لمع اًوحَلَحاَو نانبلا ناقتي ب ْنِباَعِناَم ُهَوْيِصمَهلَدَج نو

 ربل 1 تقتل رينادم هسا قولا رب نا
 نلثلا ىتعني ماهفعشإلاو د ةةكتماو عع فرك كاز حقم ابلزع دل هاني

 هقلخب ©امَيِلَع ِةبانإْلاب َنْيِيْؤُمْلا لامغال ازكاَشَةللاَناكَو ْمكْيَذَعُي ال ىا

 دان نقانق : يجرم

 : ”لدباكى زايلاي لكنا لا ووروا لن سر لكي لايمدخت اسكس

 دا لكك فوك اذا ود ت لتس يوا يسال "جكس ركب اخ ف الخ كر فكم دبش

 ' لس نا ف ذاك لا ضان دور انج الا
 لسا نزع 0 00-000 ا

 هك ذامن اس لوئموم لولي بجرؤا ءكس لي اجكسدازع لش ترض ًاروا كس لوماوعر تجي كر ُن 0

 لول نأ وار كةاكرشلاروا لين كامو 'نولول( ز امني )نش ومآ عكس لاك قت تب وق لن توب سل وك

 روا فرط كن ونضوم تروا لي ب وضم” فرط ورفاك ( #روي) نيب قلخ نايمرو كس نامباروارفك ل تس كم ان سرب

 ايل /ةانب ن تسودوك ورفاكر لنوع وك ونوم !ولاو نابي #اءاكيناي تن تسار لوك اكتييارب كك لاقت كر دارك جدلا

 لقي بس كس زود نئانم يقي درك ناق تن انرص ب قاف نيا يو تسلا حاقد اكن كد: تاج

 ثراكود لولاك را وأرواح قط اك حس بسك ”ةورواءك لوم قاقنوج كولوورك الاو ف اجب حس بازع و :

 صلاغ تن ىراكاير ك كس شناوكن رمد ةحاردا لور تاققلىر قادوا للك العا كل كت اروا للرب لح

 تا زسوكمّ اللا جب تنجو وروا كد «مدابع رقتطو ومدقلار واكس لوجدت اسكس لونموم لبي نوتنج كول يوفي رك
 كس ددازسوكم تنس فازت ؟ميقنتسار وا وحر ناري اميارب سا دوا ومر ةس رك راك كن وتقتل كا مترك اكس رايك



 م هراب (؛) ءآسنلا ةروس لل .٠ 0 سدج نلالج حف نتن انمج
 تراب ع قولك يا دوا < نادر دفا باك اغا نا كسر اطعرج اوك ونمو ىلا ارواج

 ارو ارد دج وز رك دو د يجو ل

 دكا كردقم لاوس ب ,زهيزاجُي :ٌنلوق
 50 معا 75 ْ 6 26 5220100
 دس .ارولاءاروعس لا لاقت ظلاهس حن تفمادخ كك اع لئحسرو تسب ادن فرط ىاعتدفلاك سي :كاوس

 تس تن ليل ةنيس ةليسلا ءازسج يس يروق تلكاشم لامتسا اك نرادخ كك لاقت ظنا كي جوج

 تس اين يدرك يجلس ادغوكرادخ ا زج قي

 -لئاكتس < انثى السك «يلاَسُك :َقْلْوَق
 - لثة م اوال لعام ) بع نكت عمت و هاري: يلوَق

 فداك ال فرت ي"ءال وه ىللإ ال" كس باوجاكشازتخا سارصتتم كذاضا ىلا «َنيبْوسنَم : لوف
 تس لالش سردانوج لثادري فراك ف رتلئالاح« كساب دآم زالاث و:

 هي لوري نيبوسنم دب ع لال ثاوييلإ ال بوح

 .ناكملا ؛ ؛ لوف

 0 الك ناكمّ اهب كة قبط ذم الع رشم يفتك كردلا كوي
 35 قلم سبع لاء تفصل ةقبط ”كزدا بلع رك لكوج لفسالا يباح

 باَذعب هللا لعفيا ل واكس شنان“ .ىَفّنلا ىَنْعَمب ماَهْفَيْساِلاَر : يلوَه
 جس لاك هشام اهفساملا يو

 د لاك لك قرابتاذييدوا ل ةكوكرابلا هس م عمتك بادجاكبش ايي ةَباَنالاب

 هي ووصقت لاو قاس دك نع باور جالس شراب باج

 22 خا نينار ايا ذبل زخم ماريا لع ؟

 دج دع سد
 2و فل

 نر ني 6011 الا ذا 2 اوماق ةولصلا ىلإ اًوُماَق اًذِإَوْمِهُعِداخ وهو هّللا نوعِدخي نيقفانملا نا

 انت ىراع تس ىلا تريشخم راش نبيا بق اكن الكرب نت ترك قسرا لاو كي سا نتف نم شرفني تلف وا

 ىلع ةولصلا ُلقنآ < نارفاك ةققفب ل ايج: راك ركب دذفساخهي نانا كر يروا ءاشعل كوم م

 بت ليزك ار هواي ز حس بسن امف كرجترواو اشرب نا رام( ىراخب خب ” )وجفلا ةولصو ءاشعلا ةولص نيقفانملا

 يرو تن هني اياك امغو ودك بحبات هلع ور اش لش تعامب كس وفالص لوك ع تاء ذك فل



 ا 5 هراي (4) ءاسنلا ةروس

 1 اة سددت كيرشرزعازبة قرى ل تاعاقجا خس لي وا 1 ليت جب كوش مار

 "نرراخ تس قرب تسا حج .ررضاصر ينس تاعاّتن ادنجج لس وا لين لك

 اان رر ضاري كرشر ذعالب حس تع امام اكن

 ا موب“ انارفذ_ةقفقلن بآل م ثييدغ

 هر اهريغت_ تايب زانت لام
 دعي توردا 2س د 1ح قوشو لوز نوم

 كك تعامج السا حرر كا لو

 تكا لن اماسو وك اخ حاج ارج لسد قرص تابعا دارت

 نورهضود عب ل فوم غرد اف تذاضروا

 م هد ” ب للوروا كى آن :ٍ ناجح كنا يق تس: ناذامل 2(ل- نوقف نم ف الخ« 2 ترهل

 55 بال قرب زوك يآ يساوورل كتوم مولعم يات تس اسوج لامك دف

 واهل 070 دايتاوو عن تضزن لاهي كل س لج «ىلاسك اوماق :يلئكم

 دعت مزيل باق واوجر زعر خبر /روا لبو ضرب لبق ومو بلغء بخل, ضرع شوب حر زعرل لرب سرد

 تس لااوؤؤت لسكس حيراقتعادوجواي دج

 (نآرفلا نايب)

 أ هدد فوك وأ اهم تحب

 1 م
 اَنِب تفاز رسولك موا ؤكواوخوو ل ا /, لل كد

 تي ب روس كراكو ايد نوكروا <سابررل نأ تلا 0

 ويدل زيلع هيلع ُبِقاَعُي ىأ ِدَحَأ ْنِ يل لرقم
2 |] 2 

 لاا اَناَكَو هيلع َوُعُدَيَو

 ربي 0
 ناوردف اكل ىل وات لدا داب

 جوليان مان 0-0 ربلا لامع نب اطل

 جنا نع ندد هللا فانت لوو ل ولن
 5 257 29 5 22 2 قل

 كلا كَتَبَ مهنم ضعِببرْفْلو ٍلسْولا َنِف

 ذَاكَ نبق لنجلا ىزنشمب ةكؤن ردهم "نكتار
22-7 

 لاب ريح يميل بلك هليوم لَ رانلا ُباَذَع



 " هراي () ءآسنلا ةروس له هدد تلال سشف قبل انَمَج
 بهتَعاَط لأب ُقاَميِحَي با ييبزاب اروُفَعَمْداَناكَك ِهمِلاَمْعَأ باو

 وولظمدبلا كس دازسي لوكرب نث حل لب لى ل رتاج تب تا يلدا يجو
 هي ملط اشفا سا دشلا وف ) «هس دك اعددب كل كس لادا دك افادكم سس ماظن تيس اك عع تاذاج ا( كمل ايي )

 تركوا« عسالا» تاج وك اس اماج ايكئكيدج ردا سالاد نحوك ادثلا بس احاجاهككيدج ردا«( اكس ركن ذخاوم
 كرا[ لحا  بوخ تبي :ف) ووركف اعموكم لس وركرل يعج وكس ا ايورل يح العا لم لول حس لب كيت لاما
 هس لوسر كس لاروا عسدقلا ك ولوج عسالاو لس كف حما ذي دوج واب كس تك تردد ( ري ماقنا ) هورك ( حس تنفص

 نولوسرروا لي ال ناهي هطناكر ولت ماب ب ركل فن كل ايمرد كس لولوسر كس لاادوا ثلا كل كيس اجدوا لإن نس دكرفك

 يروا لن ركب ضنا ل نارا ليث تس ال نامي اري لولوسر ضن متري ( قت ) تل هدو « لبن الدش نامي
 مقر سكك فولي نيتي م لو ورب لستركم سيل كن اراك لوك ايعرد كس نامياورفك لكل تس اهلل تعلو

 ازم كك نر ذود هو رواء ع شرك يو زمزم [ت احا كس كس لور فاكس مروا «جس ديل اج كن ومنا هت باس
 نإ رفتال ب كتم لاي كادوا ( لن تتكسر نايا ) تري لولوسر مانت كس ساروا لين تكسر نامي دقلا تولدت دوا «عس

 خيا ىلاترللاروا جس تاس ءايروا نون (مههت وي اعدت ورضاك رت لامعا كس نااشلاوك وكدا نلا سك

 < الاو لس ركراذي ب لولاو فسكت عاطا قيادوا الاو فس ركر ذكر داذي تس لوتسود
 عارؤ امد 2.5 0 520

 وعدا مرج هاف ع دامرابظ اتطم لوقلاب رهج :هريغو لوقلاب توصلا عفر رجل

 ردوا« جس لاسر و تس لت ءاثتااك مهظ ن نَماْلا ايكوم قش رتعا ب ازيا ردقموم قيء دلحا نم

 اء قل حس فو ذك ل عاف ىكاملظ ْنَع اًلارواءعساءاج ف ذحاكل او ا مل

 كوم لص نس ل نا تر وص ل وفود روك “ٌمِلظ ْنَم َرْهَج الإ” كوت ترايعر زن حاجات فوز فام

 0 1 ا لا
 -جدارم باقعروا بضكعس تبدع لج هراشا لش لا«ةيلع ُبِقاَعي ىا ::ٌملوَق

 نويت ءءْوُس نع اوفعتوادو!«هوفخت ؤاروا اوُدِبَت نإرواءع طرشباوج لب« اًرْيَِق اًوْفَع ناك هللا ّنإف : لوف

 -لؤ طر شف طع ر زب لت

 روصقلو رش اخر وارض ءادباركاروا ع طرش ب اوجاكا وضعت واقبل اسر وصقل نوم مولع طرب اج
 وكم ءافخاروار مث ازيا لاوم مول لا ءاكو هت تسر: ءافتكا ري ءاريدق !ًفع ناك هّللا نإف نتف ل طرش باو قلو طرشلاب



 مده نلالج شف كن انَمَج الن " هراي () ءآسنلا ةروس
 دوج دإب كس مقالا لئتسر دركي لس قا: رك ضر اك تسمي رظودشإا ينال ك عل كس ذاتي يس اك اديب نول ل

 دج قي اقتدفلا تفص ب1 غسل زبن ركام

 و م سد ب

 2و فت

 :تعل امثيس تزعل

 قكىو ميت لغا كجرددنلب ىف تيياهن كياوك ون السم ب تيب[ ا (ةيآلا) ءوسلاب رهجلا هللا بحب ال

 الب دوا تدور الب «< ايد رار مجان لكلاب انا اك '" تزعل تب” لب ناي ىلوناقوكس جوك وكوب و تبيغ <

 كس كت ياك موكشروا ركل بج كيراخب اكل د نيس مولظم نبا ءامكر سيئا ور ىك ب لاح لكل وكب كى رن تولت

 ىرارطغنا وا وضاقت كم ىلا فس ىئالسا تدير ش جس السك رداير فروا ىتاوخداد تحس اسكس مكاعروا جس انك ل
 مولظمىئ السا تديبرشبك ليت يش لوكل م سا ءاحكر ليج فس دوا كك اصكر لاهل ككدع لاك قروض ىرارطخلا من

 هس لام اكهدي دي لوك يد زنك ادخ يدك اي داتب كي ىدجتا سرك انتسك ل وكب كرم افرك سس قيد تتاكتساب سال

 تياهندو هس يب ناش لك ضو ركاريب قالخا لادخ ردنا غيسارواول ماكسس د زكر دوف مقيكس يبدي رشي دوا لضنر

 اجاج الج كس ر زكر ووك وراو روض يس ذب حس ذي روا اج نب كور لكك ل وضرب تكس تتنس داي درب و مل

 + ف لا خسروا دصوح ىلا لن ثعوكهللا قالخخاب ١ وقلخت بلا
 اكفاصناو لدعرل سد نت اكم انشا كس رب ارم وكمولظنم فرط كيا ركل وصا ىل رق اكورشاعم حرالصاروا مف رهيب

 هذ مكن آر كش هويت ىزالاكى ايكو دام آيير ذكر دوف كد ميل لخا ىلا فرط ىرسو دول اي دانج نا وفاق

 / تهس ار طوا شراي لج قرسود

 هوس زرط سا ونمو نايم راهبتروا ضنك سب تي ميمح ىلو ةناك ةّوادع ةتيبو كنيب ىذلا اذاف

 - اهيئاج نب تسور سلخ بهمن

 هس دكرودوكترودك د كن يقيرف نكي ب كك كم افق كور كملي روط تش اعردوا فوم اك والصيف قلارع

 وادع ىلا ي دوا قربك كت كس لا ايد نس ميكن آر قوج كس لرد قالا لا فالخب « تلح نب ليا د ذاك

 - لإ ىلاجوم لب ربت لوبتسود
 ايكاب اتت هويشاكن اميا لبا لش تيآل ا (ةيآآلا) مهنم دحا نيب اوق رفيملو هلوسرو هّللاب اونمآ نيذلاو
 نبدا تدعو تس تبة لال ىف كى نارام رطل ني تك نام بب مارك ين بسه ودك
 نومأ ريغ نلاهوروا جس لئتئأكرورض ان ال نامياي هيام تلاسر كيد زف يطاق ست وب ىف كروس



 < هراب (4) ءاسنلا ةروس ااه مدد 20ج ضف لانج

 مكايدرل ماو فس تي[ ا لكن ةرقن كيم لن تكد دفلاب نامبا قاطع تاروت تب اوج لن تت دف اب تاهت ىلا

 كس راكتا ساق كوع راكم كت لاسر ىرخآ ارك ء جس ىرورط انال نام يفجر تل اسر عجتاسس كس داب نام
 كوم لوبقتم نروار تحس يف تاب نامي ختام

 كتل لانا كاق كسل ءايهنا لتس لسلس يت ةيسا حس ل ني ملا اهناوج ح باج دوبي هراشا لص لع تيب آد دوك

 ماع افلا كس نآر قلتو كم وبرك وك دقق ركون زن رواه راكد طز تسر طرا لب تسرح ل

 بدول لو ةساجأ ل م ليذ لا ىكلايخ ثور داهف ان لايخدا ز آد لكج آللي نيت ةسآى كت كي فرصد تتح نإ

 هس لق اريح قرف جس راسو .قرف ليف ىكل ع نان روا اتالم« وتس يادخ (صوذوأو) قرفللاش

 كم ايلا مق تمدح د مالسا «جس اتاي انركمت الس وك تتجسس تيب ذ لان روا طاش لكما بسيي جس رلكماكت وبنو ىو ريق نكي
 6س اه لاك هاد يفايعرد كادوا« اجانب توكيل الفرو ة.اجاناس ورضي الفال نايخك اعلق كا لي لاس لك

 بزب لكلا نهدي يما فرصدتس لش تدير شوج جيمنت ذب كس كس لوفاهلس ل ايخ نر ردابنم اننلا لب تمبآلا

 ئربكارداءمتايكداججا ىلا نب دياركم السا ورفك ف ربك ءاشداب لخ كيا كس ناتسودنم بج « لإن تيس ايان لس كنت
 قوش يادي قكز_ موك راوودارتشتواكيارعإ ل وتب نيت لن

 رجم اك ولاو تكرير ظن روك ناك هس ني وكلتك ييتتب تاب لش تع آل اهاًقح نورفكلامه كئلوا

 فس كادي روز ىتدوخ بيك كلمت ءن و رفثكلا مه كنل وا لإن رف كيس كس يأ لانك ومرتب لاحم لتس نورفاك

 -قدركريكاتري زم فاض ءاًفَح ب ناك كيك

 انام ٌةَرَمَجَةَلاَرَ اناهتلا مظفا 1-7 5-5

 اهنإ ا اوشا ىف ,

 نينا يبن مهو 0-2 م قا ل ب مُهانْعَل

 ماجي مزمز >



 مهنهانزكالج فلا 7 * هراب (6) ءاسنللا ةروس
 0 ادنعك مهم يلون اطغذ و 0 0 0 1 2

 20 هلع تليغا 5 ا

 ثولشنلاو :نولا 2-0-2 مو 1 نق ى بلدكم يت سيلعب

 0 1 0 ىلا ى أين م .طياضؤفا

3 
 هكلش ْن ل ئف 2 هرمنا وويل

 ارا نين ملُظ ببسي ى لطف مهيلا تبان ولع 00--
 ّانلا مهو ةيذلارْثُظ ئ لك انئّرَح هلْوَف ئِف يِبْلا يه دموي عاَنَمَرَح ةوبيلا مه

 ىف ىشْولا ال ىف ٌةُنعاوُنْدوواومِهذحاو مَن اًدَص بند هلل جَسْنَع

 ماش ”باثلا نوعي نِكل ايوب هامِيِللاَباَدَحمَهتِم نفك َندَسَعَأَو مكتخيلا

 دن هلام "دكا ني 01000 ارت مدوكموي ءاضنألاو َنْوُرِجاَمَمُ لآ َنوُصْرَمْلَ

 0ع ءاَيلاو نؤنلاب هك ةأرخجلا مويلاوهذاينوْومْلاوةكرلا نوملاَو مف مفّرلاب ٌىِرَْ 7
 ةنجلا وه

 رشوأ لوكس ناحآري نلا بدك او بد دك اطم حبآ ًادانعدوبي قم باكل با يلتمس ف :ميجري

 ماكس نات كويل فأول ول ل جس روج ذي كبلاطم سا بآ اخت ايكا يكل زان يغفل اع وصل ايدج وداركل ذان كابلي

 اكاد لع لاق ايكلاطم ت فت كوم ) ةذس لوبا« لن كك رك لاطعا ذب تحس لا سلفات زم دادجاد

 كل ساء ى ذيب ثول لاح آ كشسد “هي نلا لي كك ذي دازسوكنلا حسدجو لسع ىلا كنا ودارلر ادي ديالع
 لم تيبئادعو كدشلا لاي ك نادلكالاع ايلانب دويعموك# رطب فس نوبي تر ايتخا شم لي بلاطم نس لوبا

 مروا ( يكل يوباتو تسي كيج زامك تسب ةس متناكه ذو نا ستاك بلال دانت
 نوبض ل نس ركل و خ كك كس قلد كنا ف الا ةليات كوس يروط لاا ءايكا يعربذغوك اليات اكوعرب نا فس

 «| نشلجي زم



 ” هراي (؛) ءآسنلا ةروس ص هدد تيلااج حف اثرت نهج
 روا لوجود ز فوخج وك امي درك ق لش ابي يداك نلا ذس مت كك ثمل دبع ناارواء كت عاطا ى الفضلات قزم
 لاش تار كيارول انك ىرخت لي داب كس ربتش اق لأ يوك نا ابيب كي لاح ابك سنا نس مترو« لي كل وقد بع

 نادك فب قتل« جسم ندا لم لاداكء اسست لي لمت لب ساروا( تؤ ) حسديتاسكس دي شت: كم الدوا تفك كلت
 تود ل قت ديعى نا وف« دبغ فس لوبا رك ايلديعدنقي تس نا فس مت هب شاروا انك ىدعتكس كرات اك يامي
 جي ل فس ركرانا اكل وت لملاك ناروا حسبو لربع ضل نا نتن« قلت فوكس هييعابروا هس هدئازاه

 مج نو لع فالف بوليس راك ت سبي كني ب حسب ةيسا  نااردا تس بج فسد بن ناكر ايا خيا دوا تس
 ل حس قواك ربهري بول كس نا ةنسدقلا تس جو كرفس نادك سب تسقيف « تكسر ائاطوفتم الك دامت تسجد اك

 كس نادولا مال نب فلا دبع اشم لإ سال ناب مم تب حس لدي نلا حس جو قارا « تكسر لئن فترك تك يشدو تجول

 نوطخمس ساروا كس اوك اب ل مهر فكس روا ترجي ىذس كراك اك لني ةنتل ماك“ كس نا لازادعروا«ققاس

 تدك نذهب نادك تسجيل فكل مي نات هب مرصكس نارا جس اك اال دركس جو كلاب لص يعدد كس يلع
 تافص)مانقوروكرن اي درك يوفر دك كرع نب لستات لوسر كهذا ذس ماك تسجد كنسي ير كس نادال
 ردا «ايارق سوم تس ركب ذلك كل أت. اوظر كانتاقات سلس نا فس هثلادوا ٠ كدازسوكنلا ذس متسبب ى ( هي
 ءايلس دان ريب ى لفتيات لسكوتارس ب ولصمو لوتقناكس نا سير ظن كن ادلب «ىد لوس ددوا يك لكن ا الش فس لوبا

 ست ونام نقي ايل جب فلفل ةياع لسى أس نيا فس وبما وف ىدلا يدش لك افقي لست لاقت لس فلا ل
 بج كغ لعا لي التم لع كلك لن سراب كس لأ كس انة لاع قت لاو رك ف اتخا ل داب كس اكففان الات

 قر قم لس شير يبج ككل ةقت لستر هورس اساكى لزفات تست قدر ججابك نس ىف اكيد وكل تقل لوبا
 ني ضنوو سبام لول اكلك اكاظال يلع تل يتأ  ىت سيد بال ابك قرا ايكوم تشم يت سك.

 رك ورجب كن الكا يس شئ هسداب كس .ظتفااليطع لست الكول نت عت اثاري إن لس او فس كى ورتب ككل
 كه لق (يقي فل) «س ايكس كل يقي وك كا ةلتلع لست نح سوبمالكالاح «جس ايلركر وت خ# نوبضا كلش إد
 قياروا تسورم زاذب لبي كن نيبسا ى اغا قلارواء سيلان فرط فب اوكا فس هئلارك_ ( <. هي تنقيقح ) لكب جهدك لاح

 كس د ناميا لبي حس ذم يبا بالطفل مول لدن ل لوكس لاش باتل ئاروا جسالاو تسل لب تعنص
 )كوم عفان كل كس لانا نامي تقفو ارك ع جار فرط كي لانكريتك هقوم) ميدو كتوم لال دل سآ
 ثري دع دل اريج كح ل امرف لون لع تممايق ب رقاب بج دي حل تروم ىك فلة لكي بلظم اك( موملت

 دامت ايك ا يكشسوتب فرط كن اوك لا بج كري لما كس ليد تاوكف الكس نانا ةينع كش تم اق زوروا «عسدراو ل

 مارت ف# م« ليتل لاالحرب نلاوج لزج هزت اي رب نلا بسك متل دوبي دوا يكل احم ايكديتاس كس ناهس لوبا

 م 2



 مدلج تلااج خف ككل نَمَج لل " هراي ( ؛) ءآسنلا ةروس
 دواء ايار فك ايي لب «ةيآلا “ر فظ ىذ لك انُمّرَح” لوقذ (١ ىلاقتشا)ون تل لزج دددا يدرك

 لي تار قل ئالاع سرجو كش دوس نااروا تسجد كك رس ( نق” ) نيو تي سار كارتلا وكل وكول تس تمبب

 دي كف احل مهيد ؤك توشر يلف ( الشم ) حسددقبب رط لطب كس نااوكللا كس لوكد لدول يطتايك نمت شوكلا

 كس او تتكسر مكتفي حس لب نلا ني « حس امكرركايبم باع هد فيك ك- كس نلا ذس مت لو رفاكدج لعب نلادوا تس

 وج ترب لوباتكن ادا جس ايا يكل زان ب بآ دج كري سا له راصناو رج اهلج كساو نامي ارا مالس نب ثلا دبع [لشم

 ك ع نوميقم رواه دلل لكي وضم نيميقروا لت لاو ذم اقذامغروا لي قى ل زانلكي سبأ

 تاولو و لي كم« ليت ساو تك د نامي اري تارخ مول دواي شلاروا لت ساو فس دكادا ةوكز وجدوا تس ايكاه ذب ىترتاس

 ل ونروا ءاي كس لب ركاطع ميل ج ا مترك ج
 هم د 0

 6 ع 1 2 را 9

 هظفل ل انَِأ ىاهع تنمو 2116 اًناَيِع : :َقِلوَق

 _اًاايِعأبوُ ىاءاكرم

 56 اذج كف وزح ال رغاولاَس ذقَف لع هراشا ل لاخلا تريُكَفْسا نإ | َتْرَيْكَتْسا نإف نإ لاو

 لكلاومب ماج دوبي دوجوم لغد اذ :كالفنةلتت ب نع ا لفءابت ىو

 قار لاوسلسءابآ نيا ني درجوم لك حا أ زاجحسبل

 ضن اريج ليس ارقد ارم ستيلا كاي 0 :َقْلوَق

 - ىتقكى اطعدحإ ل ساء تؤكل يبا طع تار تقوس اندومي كساس كنس
 تس هليادارم تسير قروا« جس كح ديلا ففاضضم لب لك "مال فلا ليباببلا مكس هراشا ليي للا :لا هيلا باب َباَب : َقَلوَق

 لب ع ارم ضرالا ىلع ةهبجسلا حم ورك فورت اًدجُس + هراغال ثلا ٍءاذِجْنإ دُْجس ِءاَنجنإ ٌدْوُححْس : قاوم

 هس دارم انك خا ولو ى 1 اهوا انكم
 متل لواواوات اًووَدعَت شل لس اوُدعَت ورك زواهتت ضاحك اين راضى اوُدغَي ادَع ءاَوُدعَتال : يلو

 ومنع ًءاواوج ناين نكس اقنلا نايسرد كس لائاوود بايك ءاققاس سمج كف سوم لبا ودمت جس لكمال كج ديت سكس

 مم اغدا لش ل اداكلاوروا قل ذب سل ار ءات« 00 ا ا اوُدْعَتايك

 -اهكوم اًودَعْنا

 دج بادجكل اول يارصتماكذفاضا ا ءهْْضَقَت َكِلذ ىلَع : لوف



 5 هراي (4) ءاسنلا ةروس ليل هدد لج جشفا زل انج
 ؟ح سئسسرو ير فتا دبا لي ثوج و ميلع عرفتك م ِهِضْفَناًمبَف اوني
 َ ةريطقتف كلذ ىلع اًطيلغ اًقاديممهنم انذخاو< يت راب يقله داصخا لم مالك :ماوج

 -- قىفالغي تل : لوف
 ىلع ئشلا فطخ ازيا فا عطه ليلي فوطخ نور فوط ختي حس ليل ببسلا لت فطقي سس بابا 1 قزف ق لطم ايدج لي حس لي بابساك- بولقلا ىلع عبط ل وود لري بالقس ناس بدك فكرت اسس نالت لست رح اناغروا حس جو لفل اسكس تار ةنروا قزح تررضح الواقي ٠ ىسيعب ابناث : موف
 _ ل زالوسفت

 هئردإ درك أرش لايخ يا نس ددبي جس دلوقم «لاتلا يرداجس سافل ان لأكل وهم ىف“ :َقوَق
 هت لاقل تلا سر 1 فظيع لس وري [غلحا« لين لوس كس للا لع لايخ هس قاض وج يدركلت وك/ميرم نبا دن مترك كو تيب ب لطم اكوجلوقنم ادوبي قو حسدفلا لوسر قل كر همسعز ىفردا«ايكل ترم كقيتح
 -< م هضقن اًمبف فطغاكتلا وري مانت كلذ عْومجَمبا ىا قوق
 نيب لعن بنان ةَيْس ن ءُبوَلَصملاو ُلوتفَملا : لوف
 جل اص ثوم نظل كعا قُم اا قوق
 بشاحا ددقم حريم همر وا فرط ظففظالةيلت لتر حريب كوب ماع هراشا لش للا« ىباتكلا ىا ١ قوق

 < يلا ءارمعس لج ناد
 الفال قياع لستر عت لير يم وفود لاي تدوص لا جس هراشنا فرط بيك ائرسددوب « 0 ير
 كس: ارنرطو

 دع هراشا فرط كم اهنا ةروسي .هِلوَق ىف نتا يهو : نلوم
 دهس تف كف وز ف وصوم ًريثك يدك هدانا للا هَّدَص :ٌّنْلُوَ
 , ةولصلا َنيميقملا ُحدْمَأ ىاع بوح سو كردقم لسا َنيميقملا نب حدملا ىلع تضَن :لوَ
 كوبين رتخا ءاورول كومار تسلب لاي تروصلل
 كوت فطعري نوخسا ولا ل تروصللاءجسايكا ذب ىكجتاسكس عر وميقملا دما 20 قو

 5 نتنجي مزمز]> 2



 مدد اة 07ج جخف لانج اه 5 هراب (4) ءآسنلا ةروم

0 

 ع2 خس

 - ا
 لكنا لي تاي آن اءاهقرك اكتسب نلاروا لول دات ادب داب لع تايةىكلقا (ةيآلا) باتكلا لأ َكلْئْسَي

 تل 6 ا اونا ولالا

 :لون ناش

 رطاح لمي تمد لك فالف ب آت عادت, ليا كل وراد سكس دوبي كس كت ياو عس رق بعل نإ فس يت نبا

 م زق لب آس جراولا تس لاي كسذلا كبس آر كا تس سال اولا عس لي كس طل فلة اكول ايكباطعمدا لو

 ار فل زان تي ادركت ةسىلاقتشا كس ليك مق كب
 رضا ترش كيوب كف سال نام كس نارا كش جس اجانال نايا تس لددمكا اق سئل ساب اطم درو اكدوبي

 لاقت دعب لوك كل كس ىلا قتلا ق2 وم صلي لرش روكي دوبي رك ترى ةكرطرش لولد لوو تمجد كدان

 كسي آروا ابدا ر فداك اوكي آس لاح تنقيقحرل رف ل ذان تيب آهروكهن فس ىلاعتثلا«ةتيسمارف ارد كبل طم كس كا
 ا حسا ةلياع كوم تررظع> ول خ# دارج او اب اكس نلاءجس قد لاسر شيب وك ولوسر كس هلاك ىلا قت عس م قي سك دا

 2000 رجل اج آند ليتل نس اجار كرادي د اكدتلا تح وعجل طم كاف ايكيا اكتساب كذب هدايز لكك ع

 درك كلب وك اروا لآل يييأ حس ناس آبي ىف اتسكا لكنا «جس قتلا لاو فوم م الكم تس
 قتلا خووجواب كس فوم فققاو تس نائارب و لتالد مانت كس ىراب ديح ناك ايك ين فتكا ىت لاوس اج عبس نس لاري
 الماكس د ذكردووفخ فس متدوج واب كس لوشابخر وا ستكر” م انت ناك يث رف ىلا دفلا ءايل ان دوبتموك# حجي نسبت ل
 - انج اي دركووبانو تسينهس_ ركع رق علان بارك هت اك عقو م

 هي ناركأحنا ابي روس مت قءاق يدرك كلا ف اص سس نس وكت مير ش كت اار تفس لوكا نامل اي” كايا تومي

 فرو ب هزاورد كس البار مشل هت بكى تكي حس نا نس مروا لير كل بقت بر شوب كت شدو فول ام اي درك ل

 لد للا انكم ا رجا اكن دك تغب لا ًاهتابآى مي حسنا ةسمترولانوبج لد سد: اكترس تس زج اع تيتابتاتنفو تسد

 ا كرو فالخ كم اك مانتكسركليا ليا ةس لوبا واد تك نم مد راهن اك وباع

 يكفر "- نيت قم [ رتدب قلاب تر ًاروا يدرك ذ ل ايندوكنلا قتل مب قالا 33 كوب

 ايكو شتر رفددوبب كما ءثج كل داعين اداب ع سأل سلا ذرات لابي مث (ةيآآلا) َّل زجعلا اوذختامث



 + هراي (4) ءآسنلا ةروس اما مدد الج غفل مج
 قدرك ورشي اسك ري تلت ركون ع ساكت

 تااانر

 رك قاما زس لكنا ىتدتت سرا اهت كذاك ةقرارش كووبب قلب تايآى لذ (ةبآلا مهّقاثيم مهضقن امبف

 لطر لس نا لتتبع لس تسر نعح ل نام ل اء ليصنن كم ئارج تكس دوبي قتلي تاي ؟ناءاهق

 -ه كك يد ةكلايخ

 : ربع دوب
 ايغارواري راك اكس قات ارواب ىفكتمب# سا كلا فس ىلاغت نت قنات يكس ىلاقت قت ايد: كه بع سا فس دوبي بح:

 لاعتدقلا« ةئيس داء رف واسم با رذع تذتسس تنل إن لي فالف ب ولق سس دامت كي هنت ساكس ارواب نحن لل كتان

 كك نلا لع اداب كل دينار رفان كتل فس مترك سب تنقيب ليي ريو فالي بولقكس نادك و سايل

 - يال لكن اميا لولا ساكس انج #دورعم مس لبي نا تسمي كل نجس يدرك نب رسوكب ولق

 :هارتشلا اكدوبيب لك داب كس ةتئاةكتلت كا 0

 لورد يكل ةفلاظع تقترض لوكان كج ايكيك جاو لل تاب نلا ءةَويَلَصاَمَو هولَتُق امر هولَتَقاَمَو

 رول صقل ايامرف ذل قاعتطا قت ل اش رع يظا مهل هي نكل وءايكو تشم كس نارام ركل وتر ترروصاأب د

 نقاتل ل كسح كوم تلجأ قرات يآ ةايكودادا اكلك ظففتاق فت ترطح ف# دوبي بج دل يل

 2 بك يردك لاس نلقاظيلع لستر طحوج وكووبي نا لس سل "1 آد فير شت اي كس ناار“

 . دفتر ع لامي نا فس فارفادارج راج سمج كلت قدرك دن ان كم اقم

 «تسادوأ كك رباب كيس هدامآ كس لا ضن وكتس لن متي رفات لوي راوت نسا نطقت لس كترعح

 ل ا اوك وخ ف نتي لي نا وج جت سري لن تنجب هرج وا عاج

 (اًصخلم ىبظرق) -.ايئكايلاجغاوك دلع تت سرطحروا يورك ظابج

 :تاياورركير ىو بتشا
 ترام نر ضد كناذم نيلتاق تح سب ايبيوك ةكتتةتتتقت لك تررعح نيلتاقكس ايكابك

 دا لإن قت كفتة قتل وتم اهكخ لنا يوب ف لت ا لع لب[ #داب كس لاقت ىو قم ءامتت كوك ا لبي

 ط

0 



 مدلج الج حشفكنلاْنَمَج م " هراب (؛) ءآسنلا ةروس
 ل ذك فياليت قكستن_# مت اهك فس لوم اكيد سس: ساب فرط كن اس آوك فتيات لس مر رح وكول نخ

 -< ايكن ايي لم ظافلا( الابددوكذن) ناوكب زينو كت ىاكس نا ذس مكن آر بايك

 :فالتخا كيناكمروارر روطسو رف

 تم كتوم الدكان سوم بولت حس تب لكس وم تدان فيات لكم بل امج نبك اي روطس/قرف كس ىراضن

 الفلام 1هياع لسكر رطح را يضرغ اوبس لاوتشيص وأود توم الروا توسان لنك فية لستر طخ ابك # يئاكم دوا« حس

 نإ ”اياررفذىلاقتدثلا تجد ىاا ذبلء جلب و طتسربف كلت فالتخادي رش نايمرد كس ئكراضن لاي داب كس ل

 (ىناكوش ريدقلا حتف) .“هنم كش ىفل هيف اوفلتخا نيذلا

 ءافت اتي كل كس لس فز ةلتاع لست لرفض كى ان سف ليطلب ف لاو وبي كيس لب تاياور ضب
 قسيكذ_ ىلاتدذلاوك نسا ركم هت ايلاثا نس ىلاتدذثلا ققوكن الاتساع د ل ناك ف اليا لس در نعح

 ركوب وك ةيسا ىاروا<_.طةقلت توك دوبي والك عك كر بج اق اي داني لكنت: ىك كطنةلت
 (فراعم ؛ىرهظم) تايد

 لسا يك يئ بقت رروص ص ىك_ مركن 1 /1رتح_ شانك ب سوم ل ليت تروص ق ثوج ح لبث لة نروصو روكي

 اوووي تار نع تتار وريضتروالمجب ساكس مكن آر قبلا < وكتدثلا مل يكل اح تقي

 ىلا كومادي تافالتخا ردئا كس نا حس جو كل ابد هديشب ح ناادتقاو قت ايت يك طل اخم تصوري ذوى راضفو

 نظلا عابتا الإ ملع نم هبرمهلام هنم كش ىفل هيف اوفلتخا نيذلا َنَِو”ظافلا نا ذ_ ديم نآر فرط كت قيتح

 -<جايكءراشاس "اًنيقي هولتق اَمَو

 عام يدرك كور 1ىتزان مكابس و و نوم مولعم تر حس تااياور ضن

 رواايك ابكى دآاراجبةعس تلتقي كاع شن ةررط كنا لن مجاب نايل .راشمس جس ع رب لت
 ؟جنابك6: اه قد ادامعيركأ

 لو را وش :تايأور لك فيا ةيلت لدنك وروايات قست عفر

 . / هدايز توسدارخت كن نس ايامرف حر ليي لاسر كيا ذس قريب حاص اشر ونا مالع مالسالا دج وك رتاوتم تس اياور نا
 كس اوتو رشي زموكى اذ هدفوبا اتقن دبع العملاء ذب كيا كس ماشء جس ججأ لوزن ىف زتاوقامب حتت م ناك اس

 دعي عم جراب

0. 



 * هراي (4) ءآسنلا ةروس اع مدد لج نفل نم

 :رفاكركماكى تس ىئامجاروا قس ديقعاك ال كاع سلو

 كس تاز لاوج داكن ى باج كتابنا ءساج ايلولكو لابو حس كبر كَ /لبصنىروب ل لا لي ارمي لآ ةروس

 نيك 2 ك هذ نب لوكا ريقغ اع فرط كن يي تا
 ريدا اندم عر ورش مالك سلس تدرج حس لاهي دعب ك ذم قاض رسم ءاذه رح اوداه نيذلا نهر ملظسبف

 زن تكس نب مرج كب سدد لام لإ رم فرحت سس تار كس شلادوفبل تس ركس يب افتكاري كا فرص قت انتر[ اله حس

 راك قاري امرس دوبي يروا عراد دوبي كتب كس لا كاس قم قتلي توج كك ذكرك هدب ةعاض شانك

 8 ا دمت قروب لاركك يكس هاء لاس لو, ارورخ اير ليكشال كدا اردو« تس اتوا رف

 كىا | قت ليا ةلقاع دك حرر طحر وا كل و دوبي داب[ لان كن يس ماش لوفد نارك جس تسقي كسر انياب

 ال لسموك )تقر ايت اك# كرو خ لصيف ىبتذن ةيساوك ديم حور تك ع قاطو وردنا كردي
 ردا لإ نادو ريع كاسين لت تل لاو مولع كرش وروما كر اخد ول ايسر انكساج ابك ع (شازآك
 ود كك( ال لش ) نون اق كيان ةبسا نس لوي دوبي ايكو اكتوبر ل كفن ةلفبتت كح رت بج قرش 2000-6

 ذفا تروم سات اسوكو دبي قو رك دركر داص ققتف اكتم سا مر ارق راقب كلور رو قي ا تنصح

 ترضخ مل كس ف .انب يك افن سا زسرول قى كت ساوخرد كف دك فانا مس تموت ور لح اهق ليتر ايضا كسك

 قاف اكو ةسلزماكك ا ترض”ركتس نايك اداب د داك قكمازلا اكتداضب ى دقوا ىرادغ ل د ري الفنا لبنت لات

 لات تح لس هيج ن نرقكل_ سى رفراكى روب سلم انت كس فاول زك سسأ نايك تموت ور

 انباجدت ذكرا از موس أ (صال1 ان5) سب ايب مك احاكتللادع قود ىلاذ يدوب قرادمذ ةمان كل اس ظلت

 ا ل دوب ركب قاب رك شكى نكن بباب س لاا اق

 ادرك وكري ساس تدوم ازسوكت للا دعك ل كواسفو وولب لمي تروص كسك

 :وهظحالم نا يبيلك تبت
 اهكروا و مذوب ةيساورب هد كح نوكولر لد ىلإ ةلجس اءاجاوم هولي الامل « احدي نك سيل اعكيد نس نك لي بحب

 5 اره لا بي ندرك والدا ىرامت دوا قرم ناو اك ابك س وكول بسءةناج مل وم قرب حس نون كس ذاب تعاد لئلا

 (ىدحام) 17:14:57 - تاج قد بلص ايوركل اور كولي ذكور وسل رول ايد وجر طاخ لكن لاول تار لس

22 
 <( نتلكي مرق إ>
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 مدد كلا لج سف كنلانَمَج ايل " هراي (4) ءآسنلا ةروس

 تس توم حاز موكمزلل هل ماهكع < دئازروا عرفت نتا ون لع اقول لما لب لن ىف اد لرد نرد حلك

 (ىدجام)(17:17) -ادرلوروكت ايا اسفدرب ةسدوبب نايل الكسور نان ليك اجب

5 
 :كتاباطلر

 كت التم لش تارت لاب هوك ات ماقريرف "ني اوجاهقر كة اكدوبي نا لي الاب تايآ ء:ملعلا ىف نوخسارلا نكل

 2 كس قفا نينا متاخوج تافصووروا َّل 1و تشع ىك فالي ترض [ب جر واتس باتكل باج ركذاكت ارطح اكس

 2 نابياونر يم محاكر ىرول كرو لد يآ نجوم لي لوباتك ل 5 ناز زب

 دس في ولو فير تل كت ارشح نلا لي تايآ ناقلات

 هر لايحْيأ امك وةيَعب نم َنْيَتلاَو جوت للا نيحْوأ امك كَل يحوي

 ميلشتو ديماو مالس ني رقلادبعتس رع

 هيك 1 1 0 2
 22922 5 كيل م 27 2
 قاَروبْردواَو دابا ايو نيس َنورطَو سوو بوو بِ هالزأ اال ندا
 تتش وا وقت ىل اراززت مس تدفع علا ىسوشلا باعت ةضعشتلاب

 ةعنزأ ىنن الا ةيدانق ثعن ىلاعت لا ىوذ ككَكفْهْصَصْتي لال وْلقنم كلمه 5 َ 0 لا مس م 2-22
 | هر رآ 22 5 ًء

 ب ني ٍفالأ ىسوم هللاملكو ر ٍرِفاَخ ةَرْوُس يف حْيشلا ُهَلاَق ساّنلا رب رْياَس نِمٍفألا ةَعْبْرآَو َلَيِئاَرْسِإ

 زنك نم باتجلاب نارؤكَمَو نك 1 ْنَم باقل نيم لَ السر نب ْلَدْب الر 8 اموت ةطساَواب

 اَنْ َتْلَسْرآ اَلْوَلانْبَراَوُْوُمَيَف ميلا ُلَسولا ٍلاَسْرإ َّقَحْب ُلاَغ ب ةقشولا لكان مان سزأ
 م

 ىف © ًمْيَح ,كلش ف ارحل لَكَ مهر رذع عطقل ْمُهاَْمعَبف َنْييِمْوُمْلا َنِم َنْوُكَنَو َكِتاَي مف الْوُسَر
 ا

 كتوم هلدا نل ركنا ملسو هيلع هللا ىلص هوت ن الا عال يع

 0 هملع ْيِفَووَأ هبامِلاَع ىا ٌةعْلِعي اسبر رجغنلا نارُقلا نب َكيِلَلرئأَمِب
 ند دذلا ليس نع بلا اًَدَصَو للاب اومقكنبْلا نإ َ َِبَد ىلع ُةاَدْيِهَشِهْلاي قَكَو اًضنأ كت

 يَحلا نع هادي َضاوَْضْدَق وبيلا ْمُهَو ملس هيلع هللا ىلص رسولا
 قرطلا َنِب هاقنرط همها َومُملر فعلا نكي هِتعَت ناَمتكِب هي امو هللاب اًورقكَميدْلاَّن

58 1 2 
 اذ فؤلشماذإ اهي يق ةولُحْلا َنْئِردَفْن َنْيِهِلْخ ابيل َىَدْوُمْلا قْيِرَطْلأ نبأ رق جل

 ا ارايا محي َعَنِمَّيَلب ذ ةمحنب 0115م3 لغأ ىأ سَ امنيا 00 َلَعَدِلْذَناكَو
 اًدْيِبَعَو اقْلَحَو اكلم 00-2 نو هب اووفكَتنلَي هيف من اًمِي جل اربَح اًوُدِصْفاَر

 |ض در جملا 21 اولفتال لييئالا ِنِهلاَلفأَي مبب يش ْئِن#
 هقلحب اهلل َناكو كرنك رشي الف



 5 هراي (4) ءاسنلا ةروس ليدز (مددج كل الج شف كتل انَمَج

 :3 نب احلا َنؤعلا الاوطالحاوُلوعَتاَلوَمكَيَِدف دخلا وراجع

 تف و حئاذذ أ قروميرم ىلإ بنس وأ هلآ هَل وللا الوتر ميزتزإ تعمل
 دكر جولان ٌبَكَرُم حْوّرلااذ ّنآل هك

 ةبسلالا اونوَُتالَو بلس ووفر أوساَف هيلا بكرم ة بسن ْنْعَو بيكز تل

 هولا كِزمملا يع ينو

 5 كاك زا عم ابنإ زا للا ن نبا ْمتْمَْعَراْمُك َسِيَلَو هلاَغُي رشد ىلاعت هين

 نإ ! نع ةٌرَسْم هللا

 حبس 1 ُدِحاآَو لهدا هكِجاَو لإ هللااميإ دْيِجْوُنلا وهو نس كاري اذ وتاَو و كلذ نع اهْهمتْلِ ا ىسيعو

 ذا ُهّيِكْلِمْلاَو احْنَِو اًفْلَح نِضيْلافاَمَو تول فاَمدلَدَلَو هَل وكب نعل
 .كلذ ىلع اديبش ةاليو لاب قلو

 كح دعب 2 لرد ةاتاكتت رف عير سنع قت قو[ررطاىلا فرط قرابة نس م( ) ا : ميم

 ردا اظل ليا ليت نوفوو كس نا قت فرط افلا غل ديلع تارا فذ مع رطل مروا ىو "فرط لوي

 طاطا لستر دلال ب وقل دلو ردا اان ناكغلازةتقيتت بوقت ود تو( ىك ) فرط رطل الغلة ةليات نتا

 واد راد 1 كفالات نااربلسر وا "قو فرط لإ فلات ناميلسروا دفا كقخ سل روا كتان هلت بولا روا

 كح بونك رد صمت اسكن ( روب )رواج ماناكب انك وم كاطع ( دهتس ك.ف وبر ) ىكاطعروب زوك كفيلة

 ناروا ليي ديكس مترك اكن تشب قوق لفرط كل ولوسر نلا فس مروا جس بتكلم وب زم نع لا ل
 قت ء اهنا دارج دا « ساير ف تدوم ل رارطب مآ فس ىلاقق ثلا كس هكا يك يبا هداك حس مركذاكنلا يفرط

 دوا جس كاي دادعت كم ل فان ةروسف ( لكي دلا لالج) تمس مادا دار راج يقب)ردا حس لب ليام
 لع اْسُر حلفا مقشر هوك ولوسر مانقول يامر فالك .لمساو الب حس دنت رطل تان كيا سالفتي وم ف# هللا

 ثول ماك وعسر بتم مانالاو فسار حس بلا ذعوك ولاو سرك فك الاو فس انس يرتد خ وك ولاد سال نايا« س

 للك مدل بدلا قليتك كس كن ايي ر طور بورك ادخدعب ل 2 لوسر فرط ىكن لا وكن وكول اين

 لي نوم مروا تس رك عر ابنا كت ايآى ريت قمة كان ؟ اجت ل ل لزضي قي ةحراه سةر رو ينام هج ١
 بلا نش كلل نيس 1 ىلاترتلار وا ءايكشس ونا [ولوسر فرط ىلا نا كل كس كعك مولر زعدس نا لس نا لس مخ 2

 راك اكتدبن كيس آس دوبي دايك اك للاومس دوبي لس داب كس تو كب آب رواء تسكب لب تحنض فب

 هك تح

5 
 0 وى ٍِ آاهدذ كس نآر قرا لش ( لي دن ةيسد سكتسدابهخ كوي لا« لوم لذان تأ | ( ورثت 1ك

 اجاكس اه ايكل ذانكيدج قت ج ايلين رذ كس ىلي لاك ذبسا جل انوا جايك ا يكل اذاني ب آدج جس ايد تدابش
 كش ل ر# ( تلارولعم نتن ) ملعاكسا لي ساي « جس الاو



 مدد لج حشف كلل اَنَمَج اه 5 هراي (؟4) ءاسنلا ةروس

 ركايسج وكت افص لكافة حس مالسا .اهاستلا او هوا وج ركل للا كلج جس ىلاكتابش

 ياو كح لاروا وم رككلول ولوج كس قا خاب كك لكروو تبمب لبي ىءاركح تق يقي تر لوي ١ وف لن دوبي هوروا اكور

 كتم وج ار هو ماكي امكد دار لوكا وسد ا لاش روا كهل رك فام سوك ادا ايل رن كاع تافص كا

 دّقلاروا «كس لب اجو لثأو لب ىلا بج اك ورقم لوثو ىئاد لات سا ك- كس نادك يب رط سا هوم لاو ذاب

 ناامياج لاه ايآركل تحس فرط كبس دابق اي هس داب لوسي اوك ل سمك اس ناس آب كس كس

 وج ل ناي زروا لوفانسآ وتحس ر تس ركرفك اكسارواوب( لاخلا ا َل) لب ست لاو دارا كر كس نسا دوا آل

 رمل وتدل ر وا ءاكح ذ اكر ندب كلارغ ذكراها زج اكوا سابقا كس ندم كلوا قيد اكك د سكب

 تدع لاي داب كحانإ تدع لي هسداي هس قيد ذياولاو تاب كس لبا( نو ب انك بات ادا مح نقدر ربا لا نرادزا تح

 الطلفالباع لست ج حسك اب لكلا تس دلوروا كيرشو ومكوج وركن ب وضم تاب لوكا وسكس ن”فرط كما دوا درك وابن

 تح فرط ارواامت اجي فرط ى ؟ رم ذ# .لاوج انت نلارف اك اروا لوسر كيا اكدذلا ل اهتش دب اوس لا مكرم نبا

 نا هوك جس هكر نس متل اهيدج جس لم اريبادوا ب افيير شت فرط كدثلا تدين ىك رددوا ءامت رود ىذ ل حر ور كي

 فرط ىك دوا خس بيك لإ دوا اتم بكرم رو ئذك كس ساء رسمت اكل ين نا اب سلا دحت اسكس للا إيلا

 ىسيواشا ( تن ) لج نتا دخلو بكد

 با لا قتووبعم ءبس ديح ةلووروا وركر ايف اوكرتب حس لا كس خيي ادوا ٌءاجآ اب حس ثيل "سا ءهرلاو كن ااروا قفاه

 رابط ك ذوب قولك, ل لكى ا لي زج ىراس كن ع زروا لون اس وب اب ٌلوكاك اك الاب تل ادد بادغ اى

 < لاك سرابنناك نارى ا تورو انما ةدجتسيكلروا«تسرايتنا كس ككيرواح

2 00 
 درا 0 هد ىيبع

 تت اتي زق تفتك ف وزكردص فاك « جون ىلإ َدْيَح وا امك : قلو

 لوني تراعي رقاب + فو ذكرت اعووج لعب قل ىذا ركاروا قودي كرو شاول اعواوم ير رصمركا لب لامحاود لبي

 : ”حون ىلا هاَنْيَحْرَأ ىذلاك”

 اكميهاربا ىلا اَنْيَح وأ كي دركه راشارل نا فوز امك: م العّرسخم ٌسِئهاَربإ ىلإ انْيَح وامك : َيَلْوَق

 -كذ آءزالراركتن ندوب جون كنج ب حوف ىلل اَْيَح وأ ف طع

 ثم هوب بدوا بوم نت “بوكر اييهج مس لوعفم تكل وعفويت سمس قف ءباَتكْلاْمْسإ حففلاب ر حتقلاب روبز : :يَلوَق

 كح دفنوا يروم ابج سدي لش لاجس منك بان دركلز يظفر دري جس ذا تس ةسنتك
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 ال نابيارب لوسر كس لاروا هي دقلا مال ب ء<س كي اب تح لسرا تدس ىف بلم

 “ام' روا “انئاحنإ ّلثم ًءاحنإ'



 ” هراب (؛) ءآسنلا ةروس 2 هدد تلالج شف تلج

 .روبزم حج ردص» واس
 ده فوذك :لخت ياسر بص اك السر ملكه هراشا لع لا ءاَنْلَسْاو : اوم

 الك اقفل لرمي تب انس ينج كاك هلاك باج ردن لا اوس تاب ةطياَو الب وق

 9لطساو الب سالفة يلع ئكوضروا جس اوةدليساولاب مالك ءايبناركول عسي بادج؟ج دلي باوج ؟<س سيصخت

 هس شالياروظو | ذروا تييادبةتاب ذاك باوجاكش ازتحا سارصقم كف اضا لا وللا ّن َنِيِرَدَقُم : :َللوِق

 لك تلاع لا فاتر فرط منتو رك سيب للصاح اكباادج جس ىرورضانوب كيل اكشا ذك لاخلا وذو لاح لئالاع

 ب كج ومر دقمرانلا ىف دولخك كح كامل
 هدول لك لااًريخ لد وذ هب قاختاوُنَمآ كاي درر اشارك ا ددقعا هيب فم العريف ,هيب: قوق

 < اوم لامتتسا قت ءابزاختماونمأ شثنآر

 بص: ا نبكاكل يظوا نوبي جس ف التاب اعلي سراب كح بان اًريخ ىكل اَريَخ ارْنِمآَف : قوه

 ناميالا نكي اونمآ ىلا جس بوصات روو كوم تفك وذكر دع اًريخ كجسانبلا اكءارفروا«ع١وتأ ودصقا

 -<س جدداك ىلاغرجروا لأ بج نارودايز حبس ثلاث روصو روك ءمكل اًريخ

 يب ليضفتاسا_/كوب سيفا ارتكاري بازيلا فو زجبيلع ل ضم عم يليطفتر م لج هراشغا ل لاقل اتسم : : قوق

 جس لات كيأ لابي دواس دور ضديت اسكس كياحس لي وقير ط نت لاعتسا

 لكلا دوو جس روك وجروا عفو ذجاذتج اطر شن و رفكتت نإ كج سهداشا لب سا مكر فك ةرضَي عَ اَلَق لق : َيِلوَق

 اطرشلا لي ازجلا بحت مدع اج ناءازج وك, ض رالاو تاوطسلا ىف ان ّلل َِإَف كا[ ساء از 0

 ج بع« لينا هلق تا
 ؟لو لاشاوووبع لش باكل بايع كويك حس ليا لبا اف صرب انكم وي
 قرص لا دصمكس لس يوت دلودوا تايح كير شوو لوم نايب لص ى نيدلا ىف ودلغ كس يلج

 (حاورالا حيورت) تاب دكت لإ قت قداصن

 تو كوم تنم كف وذ ف وصوم قحلا كح هراشا ل مفاضا يذق ك لوقا «َلَْقلا :ّقلْوف
 ل روش

 .اهلصْوَأ نو
 + كرظ شك رمق ساحل اهّلّصوا ري اًهاقْل كوس

 «ىلاءعس هو لج نمسا ل َلَصَو ا دن ىلا اصاكى قلا دتوج شاد
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 حج اللص

 ' .جوررذ ىل:نلق
 ؟ح تخش ايكل م ا فاش فم حور وفرع حور كوبي
 -ةاجوم تسرد لي ثلا لوسراك حور دلاج : باج

 بوصنع جو كلا وقآ رقم ل ًريخ رواه فويل وحفماك ا وهتنا كيس هراشا لي ىلا ءاوتآ و كلذ نع : يلو

 < ضنلاش ناياش كلا نك نسر ايكوم فازت ايلا حس

2 
0-39 

 _ ةوصم

2001 

 ب تايآار

 هتاقتحايي كف سال ناميادي بآر كوم طاح لب تصدخ ىك ؛ ترضخ آ فس لورادرمهب كسدوبي لث تايآدقبام

 لذا قي بآن ون لور كااك حر رطل اوم لان حس نا آ ابنيتشون لير يافظف اطلاع قوم تررنع> عررط سترك مرش

 كس ناماركمكلاوسياب هي الغانمي دانعروادض لاوس اكن ادت راج كيك سل نابي بآم تس امد

 وق وم لزان تير وأ لمي لك كش و تلنو اتاي قوم واهس ىرورش انو ل ذاناكن «آرق لب ترروص كش ون كل

 نابع لكل تسب ذب تكس لا تس 0 اميري ىعاوادجا و ءاي آس داب

 تايد ران للا 14 ىلا وكنا أ انس نما لكنا اتاي كرام اكتب دوك

 جهل كل ةسإل نامل يدقلا لوس دج ةلتساب اجيد باو تس دقي را سرمو» يأ ازا ىتا لمت تاي آنا
 تايآ نارك اكن اهنا ردقلا لمي كو اذتب ىدوخ مت فلي دامكو لل بات وج ديا حس ناس الوب ةسائ ارش

 نا مقسم لمتو سم نا تس كاتس ايلاطمكس محارم لعب قتال نا متدتئااحوم تس ركل وك تاتو يبل كن الرواس ل
 تقيقنللب 3 لس ناميا ىتبي نا ذبل ليت تاز لاي كس ةقفف رك أحس جب لك تاز ثنو ب تس رك ممل وكت ر>

 -7 قي دانعور ضرب ليلك لكباطل اطمار اهقل هي

 :لوض ناش

 7 لا ايمن نا تيرع>

 يآ فس وبما رطل ايل كل اني فس ثلا
 لوم لذات خلا

 هي نلاسنا ىادعب ل .اكفاةلتقع كوم ترطح ا يكف وكول ضب كس ورع
 كيلا انْيَح 1 انا تعآري سن اي دكر اكن ى حس تلاسر 5



 " هراي (4) ءآسنلا ةروس سو (مددج لاا ج شف كركلانَمَج

 :م نكس لأسر وء ايبا م امتوكم لس نآرق

 ا (118) ليقوج دارغت كنا ل كَ كس نايب لع كرك آرقتاعقاو كس نااروا ىاركء مسا كس نولوسر رواء ابنا نج

 د 9

 شياكة لقيتع لترا

 كدا ةكققت راص
 شيال يت لت سا

 دلني فسو

 طل ةلهتناع ئوم

 ديلان ةكهلاع رار

 انماثةلتيلع ى#

 لفتة عر ول

 الشلة قلع مت اربا

 اكناتاك هيلع بإلا

 دلالات كاودإب

 الندا فيات نا لس
 غلطة لإ ركز

 كش ةلهيتع لفلأ

 الثمالي مرآ

 لشارع روم

 الفيلات ةكهيلاع رول

 كانا لأب
 الشاة ليقع لا يلا

 «اقفافي تسرح © ( لير زنك نبيرفشفلا)

 :دارخت ومي كرو ءايينا مانت

 كيل ج انناج ربع ىت ىلاقتثلا هس قادت اكن ا تكس كس لين اهب لم ديجم نآرق تاعقاو دوا مان ك هاهنا نمج
 )86٠١( رارزب هك آش ثييدح قرسدد كياروا جس ركذ اك(” ++ ) راززب ليقوج كال كيا جس روهش تبع كج لي ثيي دع

 ءاهبنا ل تالاعوراودا فلل توج مولعم اننا فرص حس ثيب دعو نار قم لب فيعضتس وري نيج لك الت دارت

 هدنثآ اب لو هس دذكت دن قر ىاتح دعب ل افا بآء ايكوم روقان ري ني مقاخرلسلسيي غلاب نإ سد س5
 - ليث ندا حس مالسا ةرئاد او ذك رمق كت وبن فوج ن لادوات با ذكروا اجد بسك بسس سس

 مك سار باطخوك وثاسنا كلامج منقي تي آلا (ةيآلا) قحلاب لوسرلا ك ءاَج ْدَق سانلا اهي

 قال ناميارب تونى يقلب ركل له ىا تاج ئدابمت

 تادعاي مات اك ليث قس ولظرول ني لاسيظدار مس بانك با لابي «مكذيد ىف اولغت ال باتكلا لها اي
 مبمرج كل وئاسيعروا كت تك ركز واهتس دح لن تلازم ىك فاتت قستت حس رضط>» وراقي مرج اكدوبب ءاناج ذك سدح لي

 وه
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 مددت الج شف ول َنَمَج دك " هراي (4) ءآسنلا ةروس
 - هكر زك حك دع تب تريك ودك

 رور كس اروا لكان قفة 2200 ايلا مل تيأ ل 1 ءهنم ٌحوروميرم ىلإ اهقلا ٌةتملكَو

 نك نايبواعم قتالي لك نيرشم نس

 دوا ساند مفط اع يأ« لين تسد رفراكل اعود لش شئادبب كيس دك ب تس ا[ رفة شا متت ىلا رغم ارا ©
 البي لكزج لع تل النزال رح آش مدد اعير ذك سوما نود راف نأ 1
 مليساو لس بابسا داب بآل س ب بلظم اكل سن اين ابك يآ ركتسب فرط كل اع هسرسود كحاب ل ا

 هيل داب كت قت جرم لكي ذاتك ع بلظم كو يرم ىلا اهاقلاروا ادبي تس نأكل

 و: يال نةل قيلت لد ررطح ب

 كح لوتشرف ل ىلاعتدثلا لإ نايات لست ترامس تداشب دوا سف تداشب دارعس اكس ضنا ©
 نإ ْمَيرَمي ةكلالملا ِتّلاَق ذإ” بيكا يكل اعتسااكرأكر كرب سا قت دوك ير ترطخ تراقب دج ك فلل ال جلت قول رذ

 -باتدكرو 0 نك( نلئالتينت قد )روي راش( مكرم س)“ “ةملكب كّرْشَبِي هللا

 ردوا بث قم يكس نكح وردك فلات لست ترطب كيا لو روك ناقل ايود لل ظفل للا هنمحورو

 ترفق قم كج اه تارت” شال ؟ح_ باظم ايكاكت سبل اجس كف رى اقتل تعبك عر ورمك ب رود
 لك فلا القلع كسك ررطح لج < ايكا يدرك الطا اك رودي اي روظل فلا بمس نكن ايدك كاب ى ظنيت انت لت

 هي لامكبرد لم تدابطو تفاظأ قي اك نياك سواد شيت نالكن صدا انت سعودي فطن ل لكديب

 حررط سنن وركب شتات كا فرط ككاو «ايك يدرس عر ودوكن ا تسدابنا ك هدواحبدوا فر سس جو ىلا كت اذ

 -< اتجاهها دجاسسم دفنا ةيعك ثلا تيب كنا ليكم ظفأ كرب اسم

 :ولغ اكل ويس اسييع لي داب كس اكففاةلتات قر طح

 تع راقت كك نسا. ىكنااسنا اكرادرككتعا كيل ايك د ادار جوك ء النكت سطرت وبي لو كس حرر ط

 كح تس كى ريكف رنا ذاعمرب مير مودجاءهدلاو كن ادلب ري ءاتازةلقتتت لتمر طح لفرص

 مت لكلاب تييثيح ىلاسنا ى قفلت قتلت سم حررط> يكمن غل لولاو ننس فلات لست تررطحر وا
 روا لو تلح آل ب لقتاد # ديقكير كج رمان كلل تقكرصح كيل اكادخ مكر مكائد اياد شرا ذاعموك ارا درك
 - لو ل وم عم ابكت

 هي لولوسر مانقكس لاروا يدشلا بس مبا ءهماو اقتنال06 ىنسيع هللا «ةثالث اولوقت الو هِلسُرو هّذلاب اونمآق
 تي كو ا ادا كاميا
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 :بلطم اك انبدالوا بحاصو اهترثلا

 روان ذب تس للا ل داب كس بكاي تاز لا ؟جسايكب لطم ارسوو اكس ان دالوا بحاصااكايوتياككةس

 ايل بي هس داب كس لقى آن اسنا و قف ابك آرانبي بظق كي دهب يس آوأن امن ىلرلا قكوم سو اتك لأ

 هو اجساد اديب شف لابي كس ناك أت نالعاي سم ودشس#ب لت دب كس ل موس تا 00

 ايلا ضن لولب ع ناسوج راكد إب قرات هيا راني بظقاكى دسك جس رجا ؟ اس دكا سراي ضب بكل

 ب نانناناقاداعرب انيبطتلكعا؟ل اوك ايبا ءاكعس كيور م

 كس ناك درتي قب ن را ل نع ارش وكي وكول لش ناب ش حر ىحا رقي كمن تس اتومادييب ناسا تس نانا

 ادخوكادش فس نانا فرط كيال ايكوم اهدا لويكر دق لا نانا لميس داب كس تش لاقت نقتسر طر و دبي شك لابتي
 رجشرفاي وج ناسا لتالاع ايدي درا رق قوي رواد لوا لى اوك تش فروا نانا ف ىرسو وردا سايل نلان ىلا الدوا ىلاذ الك ان

 ةنلسوب سئروصت اهيل داع دوا ىف اك ب تلاد سي جس لش نوم انفاكللا

 داب كج اعآكدقاو ليا ذس قال آمالع :مفيطل
 ردوا لن ز اكدتلا دشن لقا لستر مح كح اتوب مولتن حس لس سدوم 0 اب

 رثاو نايس نب 255 رمح ل بربط ىلارعت كيا سيدا دد دكس دبش يرن

 قدح ذي تيآقرسود يأ لش بات حلا كى قاورمالع« لب ظافلا كس هنم حورو لل“ * لقدوم دي ت تي آرب لهب لو

 همل# ىلع نك ذل وامس اكسيل ابك تب -. نا "هنم اًعيمج ضرالا ىف امو تاوئسلا ىفاممكل رخسو"”

 :تهنمرواهح كابس و وتس 0086 00_-[ ' لايم 0

 هللا

 ا او يطلق ل

 0 ندب قمل ةكتتل لول

 3 ٌدِنِزَيَو مبلاتغأ تاون مهو مِهيَووُمُف تح
 3 22 دس و

 دابر راو م نزلا يشب نحل ىلغزطخ الَو 5

 6-57 هةر 2
 كنود لا ُباَذَع وهاَمِلْؤُم اميل اًباَدَعمُمم

 ل

 هو ماس
 مهد ُهَْعْفْدَي ايو هرْيَغ ىا و هلاَوْْدْنَ
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 قرف خذي هيازمستغاو نب اوكا وانو لا وهو انين هانيماروُنم كيل انتَ لح
 اي مهيدي 5

 رمان علال

 طم درو
 ٍةَلَكْلا ىف د كيوتفسل مالَسإلا

 ُةللَكْلاَوُه َدِاَواَلَو قا دلَدَنْيَل نا 3 : كمر ع

 ا ام مج اري نب
 مآ نم حالا وأ ثحلال اكول

 نسلم راكل اورام حس فسد“ هدنباكدنلا د: تكسر هديقعاكت ييجولا كنج تح ق5 تررن>
 همي رط كتم ) جسدا رطتنا ( نقي رط) نيتي

 هوت دا مولا ادا وقشر فوج بيكا يركز كبك سكري لول ناي( سديد

 كسا وردا لإ م ىق كراصن باطخو وصقن ( ابيب 9 ءجس ايكدر رم( قراصن) لاو تكر وريقفروكرن ( حلم )لق,

 0 وس اك ركرطاحر وت ارك يوك بسس نا لن ترآ رتل داك "1 ( راكلاو ل اجرس) راعو كس تدابغ

 وادجس تكسو مراكتاوراع ع سوم هدنب وك وتشرف ب رقمك اللا نروا سب

 لاقت نلا) عس لش اوكا رواكس كاطع بهاذا رولادول اكلات لس نلاوكن ا اكس لوب لس لامعا كيرلا نايا
 رم ا 5 70 ا يمص رك 2 ب

 اكمل ل لو كس نانا ئ نرد اوت انس سس كاك تروا اوم امك حك تلا ااا ) كهل اطعرجا اهدان( هس

01 - 2 
 را وأ تت“ راعوكىع اروى يلاجرس تس كرنب كا فس وكول ن تروا اكو ايل اخ ارم يزود هدول اكس دام اندر ورقلا 2

 ملون ىك ا ل ءلباقم ( لسدألا )لك راويه شدوا كك لك رافد اكن نامل كح لل اين اقر اتوا اوسكس ثلا كولو وردا جس

 كيا فرط راب متدوا لإ (ةفقفل مث ) ىف وردا < لج آت حس فرط لكبر داب اي # دابا لج
 3 ا 00

 قكوصتى ل اول سا هو وأ يل مات حس بع ون يكاروا يسال نانا هقلا تاولوج وم« 9 ارثدو دوا ىكلزات نو 0 او

 كح لال ( فول )ءجس مالا ني دهوك كه امنجر فرط كت سار هاد كنا هوروا اكس ركل فاو لطب لظف و تدر

 دلوا) لورا جيدة سبح داك فشل "بح دربك آن تس ركمولعم ىف بأ  ت#داإب

 (لخ) ريتك اج يفرح يي قفءذع ا ارقإء جلالك ضيا دلو زواوجملايرما ادن« ةاجوم توف

 لامي روا كس اجرمدلوال ناك «ركاروا اكلت فضناكر كر توك ا ا ىلع قت وب نابي كيل كادوا ابارك لَم

 ردا كنس تدي كاي دوب مدلل نر ارو وم رلوال ني :ركا كوم ثداواكل امل رتمءانن كس نب” قاطع يوب قت
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 اطيب صح اكنلا وق لون( يرش لام) ىفايخا نام لاعب كادوا اكو نت كت د كل حس صح كس كذا لابو كمل

 لاك هك لاحبوكن ا 3 لوب ضمد ذ حس هدي د كس( تيم ) ركروا جس اكيي دلك ش تدوسم ذاك اديج

 كك ركل اقناركوون لضكرنج وج لوم لذات لت داب ةقهقةظاعف باج تيب آيدكس لاو سا راك ثلددح

 هج تركن اي ماكح اكس ني د# داب كس دابا اكد انته داكن ا 6

 81ةلقناقتق ب ذاع نلب ءارب فس نالت ع ثاريم تس نىك نلا رولا حس انكر ماكي رم ثلا رواورجب حتت

 -< تيآىرث اي لاو 0 ل

 هئاومََس هر 2

 اوال لوم د تيدر ويبي
 داماك لا« عسا جركىلاترسور كو وروا ساتر اعوو فدك ستسما ردصم بت نري دحاو عرر اشم «ٌفك 2 ميو قوق

 تانج ءاقكنو ءافكت ن سرا 0

 بيكر «نوبرقملا ةكئالملا مكس انكم قي دوا« سي ح حيسملا فطغ اللا« َنْوْبَرَعَمْلا ةكناَلَمْلا : قوق

 دعم فود لكل ”انوفكنتسُي الر واوجءارتبم يو

 يس نتشادا رطتما لع نوبرقملا ةكئالملا الون. داَرطتسإلا ٍنَسْحَأ نم اذه : :للوَق

 :فيرتتكق لطم طنا
 جسدا رطخا ير كو حسب كت بس انم كك ليث وك ى .ةبسانمل هلحم ريغ ىف ئشلا ركذ

 :فيرتلى رسود لدا رطتما
 -ةاجو:مزلت وك د وصقم ريغ لانك و [ررط اوك لكروصتم

 ده دذ كح لس فن قم ابو كقتب والسن ركل ا ررطسا اف ريك قش رس: شا: :نصاوا رطخا

 اجاني
 نسسحا نسم اذه ف م اع رين ٌءساجا ان: يب رذوكق تت نلوا سوجدوصت موج تل كس قم ىلان : نلسسلا رطتتما

 دهس كدا رطتسا ليي تب ودا يدك دل راشارت بك دا رطتسالا

 .نآرقلاوا هللا ىلا ا هيلا : سلوق

 لاث ثراء تيدجا» تييمولاةريقكس قراصنهراشا كك لذر واع تفصوك ىراصنلا « كلذ َنيِمعاَرلا ::ّقإوَف

 -ه فرط كك يارب ح



 مدد لا لج شفة انَمَج اركز  هراي (4) ءاسنلا ةروس

 -ت بوش تبول نوم لاغل ارنب مهيدهير ءاًميِقَتْسُم اطاَرِه لو

 دج در يك سد م

 :لون ناش

 ناي لوك لا لكبح اص دامت اكلت يان كح اقالة ب آف دفو ياك نا ىراضن

 الكل داب كح نلا لايام رف بلآ, تنازلت قست يك ؟ نك ناوكب مح اص دامب يامرف سس ب آ بأ ؟ لت سل
 كيل " قفاز لات قست ررطح انو هني اكهثلا ايار فس يآ ل لن تك ل وسر اك ادوا هدنب اكمتلاوكنلا بس آ ؟ لوم انبك

 راع فت لوك لس وب رتب اك ناو قي( ل لاعلان ور_نزاخ) لوم ل أراني ودول ولج شاتاي را

 اوسكس ثلا ل تسريغو تلذءعس تاب كت نهار لابتعا دل نوج هدنب اكدفلا بس راعوك وتشخرف برق هلا كش وا« لن

 وك وتشرف ل نيك شمروا ايلانب دوبتصروا مثلا ن ناو جت 1 هس راسن بت« 0

 قدرك خر ورش كرنب كن اركي ددارق ل ايثي كلا

 ؟لكالساي لب لضتل |يبنا
 كدا تييلضنا لل رف كيا روا حس كو ريت ثنثب لكل ات ناايمرد هس كالو ءايبنا تحتك تمي آل ما هس نبي سفن

 - عساي درلصيف لي تس ءايجلا تيلضتا ف نير فسرمددددا«جسايكدم لق
 تلاد كف فانا نايدختامس كس مود ل رفورح اشعار وبر واع نع دختاس كس لاوا فل رفورع انا لتر ورل نزح كوم تيك

 رتل ا« لسا دم حس هرطظانمو ثحب لملم ا دنرولا جس يوت قلع وك سس هلم لا اكشن مز تيب اكسب لعاب

 - لإ لوم اخ ناو د ثيي دعو نآر لي ملتسم يلا

 نم ىميلحلاو ىنالقابلا ركبوبا مهو ءءايبنالا ىلع ةكئالملا ليضفتب نولئاقلا ةيآلا هذهب ٌلدَنَسا :ةوْيَك
 لاطأو «عوج نم ىنغي الو نمسيال امب ةلالدلا هجو ىرشخمز ررقو «هلزتعملا ررهمجو هيرعشالا ةملا
 .بيغلاب مجرلا ليبق نم بابلا اذه ىف لضافتلا نأ ىري فنصملاو هيلع درلا ىف رينملا نباو ىواضيبلا

 :هريقعاكل عملا داب لس ابا تيلضفا

 يي لكاط تليضفا حس تييآ هدول لل فاشكب حاص « نيج نا مارك ايبخا كئاط كس هديقغ اكل زعم

 -تايكل اللا



 " هراي (4) ءآسنلا ةروس اكن (مددج تنيلالج شف كل نهج

 نيءادواهس تان اك تيب رولا ىف. كتم دبع م انتم كافة لستر صم اكددوكل تي آل وك لوم :ريبك

 تيب بالعس اتوم» اج اك بأدوج

 :لالرتتسا قار ط

 نوط* حيسملا فكذتسي نل سس «نوبرقملا ةكنالملا الو هلل ًدبع نوكي نا حيسملا فكنتسي نل

 توم لشتاو ىلتا سس يع ف وطخمب فوطخمسس_ دعاس ىلعالا ىلا ىندالا نم ل ةءه ف وط» ةكئالملا الوروا يل

 مدع حس تمي دبع اك قل ةلفيلت عج تررطت> لب تييآ هداك ءوج كس لو لفت كل كس هيلع فوطخم فوط تمر انس
 هس ريل فوطخم فوط رمل وقتل روا ع فوط ف اكزتسا مدع كل المد وا حس هيلع فن ؤوطعم ( ركن وسكر اع) ف اكزتسا

 راقتو كت تاتي دبع كرقلا الشان ةكلع 2 ل ل بت قر ودعا هاك جستن: ل 3

 فاهزتسا معاك وتشرف لاي وك تس كيك وراه حس تبي دبظد وجواب هس فسد ل اف عع ؤولسا تكسير

 نلاشم نماء متاجالوب هابا الو ىتمدخ نع نالف ٌفكنَتْسَي السري قاع لاو كف اكنتسا مدع لفنانات

 الي حتوم تليضأن ابيك سدجو لمس انو لت حس نبا بارك لحاء ىلع الا ىسلا ىسندالا نه لج

 رمالا اذه ن نم فكنتسي 0 الو ىتمدخ نع نالف فكنتسي

 ازياء سكر ياك لامك ناطلسلاالوٌريزولا

 ةقوف نّمالو حيسملا فكنتسي

 باو اكل الرتسا لس روم
 تبسازم ىلا كك ما” ةرافا بابلل !ًةرطامت رك ان رك روكت يي :ريقعتس ىراصت لتر صقماكوروكن تيأ

 تاكل ا يقفون كس ناشي دكالام طرود كو * ةديقفلس لوكرش لي سراب كح لكاس

 حس فرط كا الر اضن ًاصوصت ب اكل با نت درعم لف العا

 لك تبن شك يزال اوم مولع "نيبم روفكل ٌناسنالا نإ ًءزج هدابع نم هَل اولَعَجَو اه تي آان رمز

 ثدو« بايك آي روظك- مزتلي الام مازتلا ًاعبتو ًافنمض ل كس ماتددافا ب ابللاورط نر كذاك ف اكتسا ل وتشرف

 د” مكسب داجاهك تس لولاو تكس رو ديقعم روكدن لاي وك جس انركن ايي وكف اكنتساك قفلت كت مرط> وقى لسن وصقل

 راعو رقما قلو اع ادا كا اج لقيا تايد تكد هديقخ

 : لس ررطتروا يس اترك وس

 هل كسب طمس لك مش روكي رد ان تم هب عيب

 هر قا قو ا رتل رقع



 مددج اج غن كول نهج اهل < هراي ع4 ءاآسنلا ةروس
 وتشرف فوط عمر طب_ايكومج مولتم يلمس كن وتشرف لاح تروص مروا تسلك وصراع لي سوم هظلا بح أ سد
 تر حرك يسرا ادري تيلضفلا لكن وتشرف نركركد ذل دعباك

 ير
 اا حيسملا فكنتسي ن ول

 لكن ماحس نر قمل لسرواالثن ا دان هداك كح ءجس 0
 دان هيت هج ليث فس كلان كفل ا

 س ]ل

 كرب كن ارك اني تب كس نارك ام لاين لاشلا وكل وتشرف نيش

 بشك ا اة
 رت 1 5 5

 ني وأ كيا لي لك لكن آر اف رط ى رابح وا ءجس لم ماكل بسد فيك لا لع هناك دفا أ للا اي تابلت
 هراشا ورم رود اهلك 0 مرو بشاج ىف ناكر 0 اروارك أ [م اكل يو بنج ك قفا رض اشما ن 5-25 «ني هك لل اع

 ايئدروا هس © يورك هكا قيم تخأل كج راج د تر شب وكن ا اكدت تامل ولو ناارس اكن با ءايامرف
 تكس م وركن اس 00

 اري كل الكلم تيل اا ٠ ةلالكلا ىف مكيتفي هللا لق َكَنْرْبْفَسْسَي

 0 1؛ كح آل ثم موه شا رول اكساس بركس لئئتفل لوكا لث ناب ذودرا

 ؟عس ثراواشولروا تيم أك

 لل نب كو تيم ىياداك ©
 اعلاف روعس عرقا ربكروا بلاط ىلا نب لح حرج

 يعمر هجس تال اكتم سيدار لسا داكتييماك ل 6

 < لالبآل الكت سنى تسب 3 كت يمرواشم را ©

 اي ذك راو تررطح 2

5 
 5- اوتار

 كح جيا لش سدإب كس اظفل ىلا ليك يار فداشما قلك تحاضو ملاك حس ال

 كس يروا يب دوس للا بلان ءانتم لش يريح توج طاضر دوا كت لل دل قاوم تسرد را لوم ابكت ساب في قب اطم
 تدفع كتابى امل نر نت نلاوج كس شو اع دنا. زاك ةترلطت قاعات تر ليج راد تشر سرس د هوالع : 6 ا 1 1

 ح
 (ىقهيبلا هاور) لو يدى كسا لي رواومج قت ابوك سدو تضحك عسل 1تمارل

 ” رثلا لوسر بانج دس لئيرك و تس ا. رف ةةقالإةئةةئاقق ءارب ترت> 6

 (خيشلا وبا هج رخأ) ووو القس حس يب قتل «يارفذ يآ

4 



 < هراي عز ءآسفلا ةروس 2 مدد تلالج شف كتلانََج

 ثداوانيا لس لشرك اء رف سس تآكل ركل خا قفا يآ قات نات نسا رب نب _للسولا ترنح ©

 (ليسارملا يف دؤاد وبا هجرخا) -يالبال لك( جى توج ) ثراواكل ا واوا طوي ناي روا ب

 : رح 0 2 5 5
 م لس او سم كج 5 قلوس ووج وص م لك ار واوجشوالوا لوكس ال 78 رط نسا اجا تافد 3 م وكر

 تس نأ“ 0000 ”روا ليث دارم بس كتي ل 0 اب تدالوارواهاضدآ اك

 د 8 1 00 آر 28 000 92
 ب ناو تروج عكارار ياي م رواوت ف زوو ث د الوا تس نا ”ليط باكو او ”اكث لا م كر ولاكن ب لش ىلإ | ىلاحي قشر وا

 دل 2(



 مندي لالججغف لانج الكيل  هراب ه ةدئآملا ةروس

 0110 م جايسوتيوق سير +: 15 هم

 32 ير

 00 و د ا 00000
 ُتلَتْوأ نائنتاوأ هيا َتْوُرْشِعَو هَ ةئام ةين ِدَدَم ةَدْئاَمْلا ةَرْوَس

 دلو لع آ ١٠15 اياالايءا سه ءعس ىلع ودت اى ةروس

1 
 يلا ةرجسعلا ةدوُقَحْلا ياو ةوااونمأ نبْذَلا اهيا 0 0 ل

 تعلم ا ا ةليبإلا ريا لأهم هيو أ انلاوأ ولا يو مكتست

 ل دي م عمو
 دارس م عاولو ديكر لوو ع 0 روحْنَو تْوَمْلا َنِ

 ولاقوة نيل دع ضارتضا ا: ,رغز رخل نب هيي
 0 مازحا يف ٍدْيْصلاب هيد ملام

 أم َىَجَو ٍةدالَق م ْعْمَج دق هل ضْوْعتلاب

 : 6-0 َِندِصاَف نيو يأ وج الو ان باس

 ًاةتاطماق ماَرحإلا نب , متحد ة اريد

 ميل + اعلم نع لجآإ موق صعب شو ولا فب قم

 : ف انوااو عن ان كتب َىوقَتلاَو هب هئزبأ ام لغف ري لعوب اواو هرْيَخَو يل

 57 اوفا هير اوُقَتاَو 31و هللا د ٍدوُدُح ىف ىَتْعَتلأ ِناوّدعْلاَو ٌىِصاَعَمْل

 أ ةزيجش 5 عنج ول

 عيني ع
8 2 052 

 ِاْلاَلَع لضآلا ف

 ..قلاخ نمل © قع ٌدْيِدَش هلا ؛ؤئيطت 4

 22 - ع يا
 شورت اريل ل واهم! ولاد ناميا#ا«جسالادمر تيب ابربعا ذب دج تس مانكسثلا سمانا رورش جا

 ةيدابتءت يي ل
 هدم رج 2 ياورل ا# م تضرت لان تك كح لكل اط دول اجو 0 3 تزن وو الك ف ررغت 1 حك عك ع

 دواس اك فضوا الشع ل

 نَل



 "* هراي ه ةدئآملا ةروس سو هدد نيا ج جفن كلامج
 0 وج ل اع كسورغو توم مروا ءوبج لشمس اجى - قدام لات ب ةتيملا مكيلع

 لاعح ري( لاو توا فرط )مك كلمك نيش يا يوب لطول اما تلا ني تس تس جي

 0 مارتعاب رت ايد 3 تح اتباح م اكحاوج كس( تعرق )تاع لاعتألا للا ءج ب

 هناك 7 قراعثكس قل لح راف لن دن نجس أك ةَريعش اعل
 7 ل

 لاك '-_ ركىزارد تسوي لود واج كس كرب تروا(: ل ركل انقل م اء ل نيس اوت 20 5

 0 1 2 م
 كك كسلا مورو اج كس وضوو كدب ءو ل هج

1 7 
 نكون ل زارد تسد ب لورولاج

 ا ا 2 9 5
 ( طب ] مخرد دس مقيد لس تحالع ل ىدتوا دغر ذن) لع لوول ل نإ !(ثروأ

 اج حرصت م ارخلا تيب وج هك تس ل وأول نان كسل لاقت روا لوم تسي
9 23 ١ 
 لوم بلاط قدتماضر كى ا تدق هللا تيب لموت كن دوا كس لق زر كس بسد خجيسا دهب د ذه تدابت 2

 اوم نرد ف تس مارت مابسجب روا جس روض نس تعداد

 نا م اكد داي تاب كور ارتي ف نوهت شر ل نول نا

 كس راكم اكل م ري لكترواءعس ضنز هوم اسس زول سروال نون(نانش) ورك

 0 رار اق مود كيأ حس و كل 1100 0 هر وكم اكل

 اك أ .رسود يأ ( ل

 تع اطا لك اك كت دوص يابو د سد

 500 ل 0
 رواء ع كس كس تحابارما شا هداطصاف) جس تزاجا د

 تس با طعس دقلا رواء فد ذم اليا تس لاك لاواتوذ ل لص نم( ون واعقالوركتسم نو

 5 ةيسازمتتت هله ضاق لاق"

 م تب نو تنوا ني م ب انا مم اعنا
2 

 26-5 اضاىا لك :َنلَوَف
 وج حس ايل ايد دا رق ف صو اكم اعنالا ميت نقب تا ذ لابي جس تس لم ففاضوا كس !ىقا وثكمرتو تلح كوب سا : 7 2 را ونون

 ل لياعسرو



 مدد نالالج شف نال ايج كن 5 هراي © ةدئآملا ةروس
 لم ووصتل نيو بساوجاك لاوس ار اي فوج الكا تا

 3 جس شح لد ءايشاول م يهب كس باد: اكلاوس تا | هُمِيِرْحَن : قلق

 -ج ةعيهب يل جير وتشمبم
 0 باج مكيلع ىلتي ام لو ملوح ل واح ماعنالا ةميهب لوب دم ل ماتا "عل

 -ظاف'ال مقر شم رواتش

 ت ماعنالا ةميهب مكل تلحاءمكيلع ىلتُي ام الإ تروص كف اضم دقت 0

 تت ةيموا مح مروا صكيلع ىلقي اه د رحم الا ىا كوت ب تدايعم وم لست

 هك 5

 يلحم ريغ ني عئار فرط يوكل دج لاح رت يفتك ديصلا لحم ريغ لمي مزح متنا و : وف

 تس لام مرج متناو رداع لابلاوذ ديصلا

 ."مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقا .ىلاعت هلوق ىهو" َءآَريِةَيآب حُسن اذهو : لوف
 تنبح سس

 22و فل

 :لوزن تاز

 « ليوم لان يع آ لادتبا كوت اب روس يجر فس خرادولا دج كس تيياور تس دي زب تشب ءامحا لب ىلارجطروا جتا رشسم

 هدو كدي زي تنب ءانسا ل دنس كت يياور كل وزن ناش لما رشكروا فيض . هن شنو لوار يأ بشوت نمش
 بشوت نثر جس حس ذي تن احا الو تيوب ىقابسشو» نير مشي اسك فو صولا لا بيرق كي جامل اسدالا

 رخل كس ىلا ةطيملو رم قابلا[ قلح ا ءاتج ل لب ىلا قتيل اتخا كاسرا 1 ليت دنس للا كس ىلا لإ ىلاو فس

 دج لات ايدو لمي رتل 1 تل لتر موكب اور كى اروا ل رب سك لاسراوك ا ةلهس لييبا اورع قفل ترآ

 مرتو للالح لم لا سس تياورو 5 2 ” ىل ايي نا '« دقلا ريق تلرتتح# طس او كس قط نت لل

 5 كاع حوت كاي لك ديب نا ربي رولكس دبع ماكحاو7 كس لا 2
 كامكس كر اكشخ أ مر الر اما ودل فن تول ا



 < هراب 5 ةدئآملا ةروس ما مدد لالخ شف كتل اَنَبَج
 رم لحا بك لبطل اش دندد ةس ايدج ل موهضمالس معنا ليت لضاو ىو ريو نار سك بش الشعر وفاج لت اكس

 ملمس اياءرف ذاتي دقلا لوسر كل كس ذس كن ايبوكمكى ل نبل كلا كلا مان كس لودتدد لن دواس برع
 اةتدلقاَعَت رباج ترضحر وا افيلاَهتة ساعي لك اهخ نام مثلا ربحت -ررطعج بي ملسم حين انج ء نين ارت اب جت سنو بس

 ةبا حررط تاء ايا رفداشنرا اكسو مارت لود ول اج هس دنرو فة ترضخ[ نلا نإ شتا وروج حس

 روخرادرم ب له تس .كراكشاكل ور واج سرسودو# « لإ سدي كس سجس درا رقم ارت وكل ودرب كس او فس اج
 عابسلا نم بان ىذ لك نع 5 هللا لوسر ىهن”ج ل تياور ىاقكلاذتاعتَق لابع نبا لإ تسد:

 ."ريطلا نم بلخم ىذ لكو
 هد ايار فركة اك و دوأ اج نإ 3 "ةتيملا مكيلع تمرح” تي اون ” ال باطماك رسال ساعلا

 < مارتراشاكل اوروناب كس خرب تلاع كار تاو وبج امك باطم ك مرح م تناو ديصلا ىلحم ريغ:

 انا رب ل لاقل تدل سما لس ضر وا ىل اح لوروفاج ضي اور مارت 2| تلاعب راكش اكل وروأ 39 ددبلا

 جال اك حر كرو لوب لن ملت نماوك ودب «هسد مكس احدت كس داي دول تساعس قل احرف ءجس

 نزاع وو عرس تلف ا تع انا لكم لا مكس ةدنب نكي لإن قب تمدح و تسلم اكد مانت لا

 دس متكلم ك ستمر يانب لا فر صرب جانب تضم شب أي جس اني

 لاو وملتو جس ىلالبكراعشاك 'ساوووم لكى دتساهغ كرم اظن قلي ل راك ا ديقعاب كلس قلو زج ورم

 وتطول يم اطساردا لص( مراقبث ول ) ىدرو كدريغو سوي رف متي ب ىراكرس جس قيد ماكاك ىلاشناب تم الع ك- كس
 داكن إب رقروا اكسس لركبلاطماكرما تاع لادا ذقاو زك لا ىو دب حس نومك بس اهدا « لإ عش

 كح بج ذهل ريو نإ ركرولا دك ست ل0 لين ئاعش كل كس تينمجرب ردشمرواراتزروا ىلوج كك تحسس بريلصروا

 هبلاطم كما زثتا كاع غبسا حس لدور ةقيسا ةتيسا كلسم بسب جس داعش اك تيكا رتشا ا رورو زومتت لإ راع

 ساوتوم انكر قلتي ماظن ىادوخالاو سكن ين لوو ركاروا«س [نتكر ىو ف الغ الفذ قس لواء ني ةسل

 تك كت وداغب روادا راح ماظن تي 'لباك

 : مارح |اكرشلا م اعش

 تو لا لوي ' يكاد روع ساغاكما ارت ناد ا باعك ا زاك لا راع

 دثجج نلا اجو دن نوف لكنلا لوحتاب لس لوف املس ليت” لع شننج كس ليج كانت ايكوم دهبي دي ثا ري حس جو كت س الا لح



 (هددج تلج جشف

 تا جابو اعفاو لاما نا مالسا عش لإ

 لاَيَج لنك 5 هراي ه ةدئآملا ةرر

 0 ما رجا قب فرض ليوم حس فس لن ايي مان م اوكا

 كرا 1 لب طمس تتسروا
4 7 0 8 - 5 5 00 3 

 هلا اعشل هو رواتس لوق حس ءاياعروا كرش نك ترض لي ىلاعللا نو ددوا طيح. و سدو تاب يروا ف اسم ركل رم

 اخ ني. نا ذا امنت لع زياشمو سوسكروا لع اج كتل تسالغ لأ كوم ناس ارو

 8 2 قمر ا د
 نوي هددع ىف نااروأ ل ارثو تاينجاوو هرل رشا نبي وردا حارس اظوارمح

 ده انك تس كاان ز ةفوكى دن اي كس لي لاهل دئب إي لكى عادوا« تس دقلا ماع شلع نى ارنا

 :لوان نا

 ضلال لكتيياور عسى ةسروارم رت مرج نبا (ةيآلا) ءهّللا رئاعَش اًرُلِحت هل اونمآ نيذلا اهب

 يكدصتق 6 خر ل ادعي لاس ديا سعت او لسا اينو لرسرخب ل "اج نا ةيسادواامت ايكهم نامل ل ادني ديدن نت

 روا رو ايه كس بعت اين وج قتاس هس دنبب نب قرش وف ويد تزاجاايآر 0 قلك سا وخرو تقف رش آس

 ارق يآ لا تولوكس اس لاءاكتسا

 - لا رف لذات تي اهروكذ شس ىلا تهل

 ايل نر قت لب كش تلاد كج دن اي اك رجا توله وذ نيش كس تيياور حس نقلة تلناققو ل ابع نبا ترعح

 يابسج لذ تعارب روس قلتم ممل تس هد ولكي تس مكس ةك هر سثلا تيب 426 رشق تما ةروس تس 2

 مس ا ا ل اا
 ؛تايداج حس هدارا كس نادل هس دول اج سس ذايت ووو السور

 رك اكتم نما قود, ةروسعس ل 2 لك اش نتا كس مارت لهو تس لاس هد آل ب سن هير اوم للان م

 5 ا تعاتب كيا كني رس تايب ا اهباهي لوم روم اكس تيب سا لعرض فس مد نبا ايكوم روم

 م يلا ماش زول تعطل لشيوخ
 : شيصنرم_ كراك تار مةروم وكس اجا لج قدك نانا ناكر شلي قت, حي درارق صيت

 تل اخ لي موك يتب حاصو ارو ب ركاب آن لاي كس مارت رهس كرش رن

 لإ دعب كح سوم رافت مارتاوج قى وركت فام كراك كس لود اج كس ليل ل ل مد
 مرر واد اهكا يكن راكي طاخ لكم حليطرشب حس ةننج اناصكر واني كل كح ردو اني د توك راكنحوك مرحب اكرر وا ىتد ن

 كت كيرش كلالدإ ب ةراشا لاكش

 :حئاوارسوو كلون نا

 ا وارسو ليا ل 1 ناش تي 0 7 بلال قدير ربع لم قب »تب 0

 دل ت ترض آل اق ايد فت وجربت 0 3



 5 هراي ه ةدئاملا ةروس م كل

 !ترطلا نااطيش وج تايدآل ميكا ليبق لل # اب 1 ا

 تاب لكي آايكروااوجرظاح لب تعوذ ق4 تدي موكل فاق اك ايكي نس م

 ام وعزا مهل ووك ءاننح م الخ انرل 7-7

 كب نج توب ايسر دوا نوار ل و السا قو وون لبن انكس امنا ستامرف لكل ب يخبل نت: نين نار
 و رع ان ا بياكل اي ةسادغ رك اوم داشرا لي 0

0 00 

 2 رفعس باس سأ وئااكرجاب لن دب بج دعإ كس ولنا سيب م الس ا ف رشي موو 106 ل ودركرضاح لبي تمدخ

 تا داس 2س هائادت كدي تتنو حاج ردا ايكوم لباد لفات اره انج لإ كو ايكروا ثوم رفاك هت ول يآ سك

 ب امس قفل ب آل اس كك ٠ءاي آن ديتار دوجواب لح بق اه لج او تس ئزت ىلا هيكل كيا قيوم

 2 م ب 1 رلاوآ لك فاقد نوي "اح ترس ةسماي لت 2 ار را داب فير  كسانعقلا

 م تبل قتسإب تان ند 2 : ترآ لاو لفاق كس يارد

 اتالم "ثول دي هدول اجوج جساوجامل نا 3 َّز اهب ن ؤاواروا هس موتا اكلواح

 -تايدايل لاني كك طن لكشلا

 ايش ع ل ةنقلاتتةتلوت مارك اوس
 السوم تيك ركاومداشرا_ لال

5 3 5 ُ 

 كس لاماو كمل نييسا دوا لإ دامت ازموكذ باخد ىما مج رد تزاما لي“

3 
 وكانت د بأ ايد راجل كل كح هللا تيب ذاين روث اج روا تساي داهر نب "سب احدوث» و ؟ع

7 
 (اصخلم نآرقلا تياده) لد: لزان تين آيه لاء كد د تاجا كلا

0 
 ريل ًامورتزيجلا ولو ماعنالا قفامك وبلا ىا ُمّنلاَك بنغا نا هيما لعتسر

 : لش نم ةطفاسلا كيوتل يزح ةلوفمل ملا نح : دل قيال د

 زنو ةعاطلا نغ ٌجوْرُح 5 525-51

 دنا



 مدري راج شفا لانج م < هراي ه ةدئاملا ةروس

 بيلا للف ماهطلا نب ْمَلَكأَداَم دمحم ان َكَوَسي نك الاهل ُلِجِ الف ذم غلا
 اح نيم رِطلاَو عابِسلاَو بالكلا نب بِباَوَحْلا وبن رييلعاَم ذي و تاذنتشمل

 هوم موعدو
 0 كلا ةضرتك َنْئبْبُكُم رِيبض ن لاح ن# قل دنا, يلع

 لأ كيِسْمنَو ْثْرَجْز اًذَِرِجْؤْمتَو ”كِسزأ اَذإ 5 ا ”:دلعو

 نيك لحي 13 ابيِحاَص ىلع َن كيسا اه سِئلق هنم ثنكأ إف تاره كلذ كيذ هب ُفَرَعُي ام ل دفأ

 اذيض نأ هِلِفَو نْيْخِيِحَّصلا تب جراؤخلا ْن 0 ديك هيلع هللا كاك ول زأانا مح

 تانتكيملا يقرا لمار "يس رت تقال فاننا دن قا
 َتصْخلاولَلِح هانا ٌكفاعطورمكأ لالخ لح ىرستلا هؤينلا خبات ىل بلاوي اَدَط
 نوب نود | ةعرخكت نأ كل ْنج ملبن ِمبيكلاَنتِدَلَ ا ارخلا تصوت
 اج اندَخَأ 1قِرِحتملَ نيبانزلاب ير نيجززتم ُنْييِصك ّْن شر وَ

 أ بيرم ندم .
 .هيلغ نان اذا نيرا نورا نو

 وع 7 50
 هيلع ُباَتُي الو هب ُدْنْعُم الف كلذ ّنِبَق حِلاَصنا ةلمطبح

 ا م م اعنا ةروسمل 6 ايل 12 مما ) نوخ ا وح

 كس "رولا سود: رول اج هو نو واءرو' وأ ىاوبج ارمرل كس هيواروا روف اجاوب مرا انكسار: ترا ا

 رك عز ؤوكىا فس متكي الإ ( حايك اي درك مارت ناعك ) ومايلا وكس هدنرد تس لش لاشك دولاج هورواوءارمتس فس دامت
 5 م 5 20 ا
 د تا 1 5 0 نير

 انما

 1 د وجت دنس تفس مالا انضر لل نس كو هال يدرك مارت ا
ًّ 

 1 انك معشر تامرلماو قال بسلا ندعم لام نكات دوا لوم كلس هي مش

 لل اعرم نا« ةة
 كس عراوولا د( تييآهدننآ ١ الرواس تورس تغاطا قت ع ل تس دا انك ل تحن اب اور اوال 5 --5 6 ا

 ماك مان تيس تيد تزاجاوكناهورلا( كت سكاي لاذ) كة لن باج سنا لق

 دو واب كس تكسر لم اوخ لش سراب كس فس رم عس ( مالسا]) نبي د راهب رف كبس الوم لزان لش تانغ



 + هراي ه ةدئآملا ةروس م مددج) نلالجوشفكلاَْيَج

 ل لكن يد شا وول للا لو هك سلو

 نيد هس لري دول اوبج ليل ذان مكن وكاكم ارت لالع دع تس ىلا 0 لما ضكارفو م كحال سا( ني) ن

 تامة سل شور قس قدر اور ةضحس نا ابله 77

 كح داهتفس لدا (ايدركم اتم اعنا) كح ركل فادي دقي رطندوماد لترك ايك بكرا دركم اتم اعنا نيا كس ركل

 اني امك ب حس لن لو زج هدر مارت ل كس للا دمج ب اتبب حس لاوتب تددش ضنا لب «نيلر كي هس تريح ىل نإ دوكم السا 3

 ىلا كل كس ساروا ء < الاو سرك ف احم وكن اكس للا لاقت ثلا 3 !!ايم بتاج قت ريصحمل يط شب ءب حابه وت

 باك اك ( تييصخش قتلو لي فرط كت يصعموج ل ضر منال

 توات بآ افق مكس «س ضل اطانا عكس لم( ن اوزج روان ) لل د ضف "سالب الشمم لاب« نا ارك 20

 قى رركل الع سرج ذيذل هزت اب كح سدابت كت دابكيآ ؟ جس ايكاييكل الح ان اهكاسنوك كس كس نلا مك ب تس لاو

 هك راكغوان ا قليط شب ظني سرداب نوب ةكهارخ اياه دس فرن راك اوجايك اك ل ورولاج ىراكش نلاروا نع

 ىلع ُتِْلَسْرَأ ىاهزوثا, تدب رغتلاب بلكلا ُتِبَلُكر واع لاعب ل امتمّلَع (نِيِبْإ كمر وزوجي

 لاعهس ري نيبّلكم (نهنومّكعترو+ (امادكن ا تن لب ريص باد آت دس اكس شاذ مكي لام ديصلا

 لن لادليطر شياو الا ةراموكى ادج ملكت« بس ايك ل داب ف ساوجوب ةلع امج راكش سا ٌنُهنوبّوْؤت ىلاءع

 الكت وم تح دسموا جس ل لال راكش اوم ايك اك اكس روفاج ىراكذ سو: + للا رسر يخل ف الخ «وم د اياك ب تس

 ارك ليو كراكشر وا« ساج كرو اج كور بج دوا ساي ثود ولة اجا ذود كيج كح راك ا ب دج كسب نايكي

 « < ا زون ( يتب ل راكخ )راب نرتب مولعم او مأخماير وفاز كس را مرن ار ا

 لسا لب تروص يلا ذهل ذي ل كل كس كك اهنيس ا ذس للاي اك ادب ايلاعكه يس راك لا هس دؤلاج ىراكشركا

 مساتتفو لس ذوي دج راكشاو م ايلتس رمتمك حس لش لااروا هس ل ثيب دح لكن د ل اهييججس لال | !اح انام راكش

 حلا واول اناكرشلا تو تس زوبر محمريصروا حس( لالح ) دنمارك راكي كس روفاب ىراكش راك كريت زلوم ىذا

 اناصكا كبسات ئادوا لون قى درك الحل داب ب زج زيك( مانت تاء الاد نيل باصرلجش انيقي ومد س5

 لللاروا لمروك ؤم مارك اي رواءعس لاح كب نادج ذارابةروا يك يدرك الح جب ذاك راصنودوبي قش كس دابق

 هس ائاج انك كف تس نا كك هسداب# تن لب قكى درك الحك #اببق تروا ذآ ( قراصنو دوبي ) بانك

 ا ا ل ل ا لاه« ددرك ادرس نا لج

 رتتماكت ابا مو رواو تكسو فس ايجي وكان نس نامل / حانة را لايق آس ناي روطو ديول هت روالس او فسك

 0 همر هع ايم( وكن اك 0

 هددوا «كاج يدرج ارب لا تروا كس لوجدت لير اى مداذبل سوم حل اضلاص لاما داس كس سا ايكوم برم قا وب

 ىوماوج تثري كدا راو هدلبج كوم ل لود كلاين ل تراخآ

 ل متلك مْرْع 171



 مده زتلالج خفت انَمَج هل < هراي ه ةدئآملا ةروس

 نيافَفْيْم بيه يك د
 - اجر توصي شد ا ادرج تسصمكا ههثيَملا قلوه

 تس تارك تو: حس لاهفا قات كت مرتو تلج يدركه راش ركنا فوج اشم اهلك : ياو
 _عطوحكالك ( ن) اق ( لاعفنا« قاّنخنإ) ثمومدحاو لعاف م « : لوف
 دنع توصلا عفرام «ىنعملا ءدنعقثءابروا ءابز“ ما سب هب هللا ريغل, توصلا عفر لالإلا «ّلهأ قوق
 .هّللا ريغمساب هتاكذ
 5 : 11 د م و 2
 داوم ارصرك انك شسوت: «ثنن وشرح او ل روس ض) ُذِفَو ةدوُقوَملا : موق
1 

 بروناجالاو ذسرمركر كت لاهشوا (ُلَعَفت) دوش مد مدحاو لاف ما ٌةيوَوَعُلا ؛ :نلْوق

 تس ثلدت كك يي تسدد كده د( ن؛ فا حطن ةحوطنام قش“ ةليعَف نازورب تفضي ٌةَحيطنلا ؛ قلوه

 جس كل يتسنى ركب فس تنل ىلا لح وما كرم
 كدا” لاهيا ذبل لج سوم رباب ل فود تن ومرواركذب لذي كازو لس ةليعف< ةليعف نزور, ٌةحيطن لاوس

 ؟هس لائأشسرورض

 -ج لي ةحيبذ كا ريجكيكت يابن ج كيكة يمسالا ىلا ةيفصولا نمل اقثاء حث ةحبطن يوي
 يبرود مايلاعكة سه دنردوكل كنس بلطم اك عْيَسلا َلُكاف كج باوجاكل اوصل ارصتقم كيفاضا كهذه ءهنه , قلوه

 اكس ركل« هن ءاجومب لبي قلت لاك تمر 7اب تلحس مورعمروا ايكوم مورعضوو ايل هلو مت لس هس دنردمل سما تاب

 تهل رأى الح اناعكا اكس ا وتوم ايكم عر وف اج وو تسدج» كل /.و؟ اياك سس دنرور صحب سلفر اكش كشك ايد باد

 دبس ءاشلا حس دعلاب كحل ماروا ٌةقخنملا ب لب ضئيكذ امال ام الإ 5

 .بُضُنلا مشا ىلَع : : نلوم

 ؟جهدئ انايكاكذاضا سما انف :كاونيي

 .(ضعبلا لاق اهكر_لوه د تسرورش لا مال تك ىظ يلا ساجد ج تسرد ىلع لصاك نذل شوج
 .قسف ٌةصاَح مالزالاب ماسقتسالا ىا ءمكلذ : سلوق
 كي[ ذالعس لاك كل لاء جس لتي ٌتلصكا فطع اكل اء دفتاتسمب كل كس لا ناين «ُتْيِضَر قوق

 حاب ني دودي دشيل كى ات ثلا مالسا كالا اق لك نار ليي حس ساو قر نآس دابقتا كس لس نبي د تس مالساك

 -جضزي اًميِدروا«ع مالسالا هورواء< لوتفمليي ىرعتم ُتيضر جس مالسا نبي داك برمدا

 ,لوعفم ل واروا جس لوعفمو ري ىرعتم كج ُترستخا قت“ ٌُتيضر كج ابك تارطنح ضن ُتْرَتْخا :لوِق

0-8 



 5 هراي © ةدئاملا ةروس 16 مدد الج جف قلاْنَمَج

 لود شسوي ورارقزيمب لاحوكًا ذو لي ترو لاا ذيل عايد ارم ودروا ةالسالا

 «الاو سس لادم ور ع الاو فوج للا فرط كى دبس ركن دصاو لاف هنا تس لما ٠ ٍفِناجتُم ريغ نلوم

 هس لاجلا لموسم :َريَغ

 ن2 كلشي نعت لكلام كسا« َةَصَمْحَم لوف

 - لع لكروسوا لد رقبة روسروا لابي ب لامن تحي :ةصمخم ىف ٌرطضا ْنَمَف يلو

 تييآرب «خلا رطضا ْنسَمَفء جانا ف وذم هَْلَع ثا اقم ف تارطح تروا عساي ورك راشا فرط اطر باوج

 تاق او ناايصر وكس لوما لكو درك ج . ع ضر طلب كل ابي تح قسف م كلذ دواس لما كتي اقام

 2 نلوم

 000 ارتي :خلا ةتيملا مكيلع تمرح

 ىك م كِبَلَع ىلتُي اَماَلإ ,خلا ُهَنِيَمْلا ْمُكَِلَع تمرح كايد كس آهدت لينتج ” ني ىر فج مارت هدالعس

 <سايكايدمكاك فوم لاطس لالاي دج يروط وك مالا ٌةَمَْهب مكل تلحأ كعب بلطماكس تى ليصت

 هل تعأ ل ارث ة اكن لين مارت اي دجوو تسلك نلا

 رادرمود لل لودؤلاج راورمك سس قوم ثي دحوي كرمت ني مثلا ربع ترر تح لاي ملاح كرد روايتي نلبا«رقتا ماما دنسم

 ماما نتاج اهك يعض ركوكم لل نب هي ز نب تلا دخل« ء ضني لبي رشس لك ثبي ريح سا ليد لاطح ى ظشروا لتي ر واج

 -< اهواي ز نك دثلا ربك سدت

 :تررط كل وروأ اح او تشوكم ارترواودرم

 اتوا قالخا كس نانا حس شارك روط لاح ور اي ب روط ىلاهسجواوخ جس رخل كس نانا تشوك ا« ور وناج نب

 درك ارتراتورار شنت ايخ ل ديجم نآر قوكن لا سهرطخاك خس ذي شا قست تايفيك
 قرثو: < دارمرؤ اج وود وناجرادرمءايكايورارقمارقؤكروناجرادرم لي تييآن ا خلا ُةَنْيَمْلا مكيلع َتَمَّرُح

 تنك دس نانا ى كري روط قي سشوار وفاج تيرا ةساجرم تدوم م لاطداحإب لب بنسكس قرا رس در
 - قي روط ىلاحورروا جسر طعم

 مكي دالتت نس اًخوفسم امدواتيآى رعود لركن آر قروا ع نوخدو باي درا رقم ارتفس تيأس اوك زج قرصدد

 ثييدع لإ قل تس ماكس ذو ناوضووج واب قربي لت مارتن واو ك) لن تشو س ناوخالاد ب دارع تس كوخ



 مدد تلا اججشف كلامج الدول " هراي ه ةدئاملا ةروس

 هج( درارق قس حس نوفل اجطنوا دل ين وحس ايل يسوى ذئروا ليس رادرم لابج لوك

 < رْيِزنِخلا م حَل زج رسم
 هس مارت ز يجرم كن دب كسي ظنوا دامرفي رأى لابي كلحا هاب لتر اك شوك لورؤلاب اجد تي 0

 - يم رفرم رفا متل ساس اندم ىت تشوكو وصرخ( ير وفا ليل لإ

 كرر ١ .دوصقملا مظعم هنآ محللا صخ امَنِإَو سجن هلكا
 ىىملكلا ةريرب ؟!ايكى رك اكتاناصتت ىلاحوررو! لااخاء عسا راج جم ذل قلي لاتزعل ىلامسج كشك زول

 لاو ينك وج اي, رف هتف ب هس ايكت هاور سبب /ءارواد قادوا عمل رس تس لوم يتامى ١ىق*حس ثيدرع

 ماجا ضنك م زتغل ني رفضت رك« نبي جس دهس هذ لج نوف روس وكدجتإب كس لا ف اليكم دج ككب جب

 -هايددارق قس تمنوا

 :للال دس اكو اعل او ةييس درا رك يوكو اذج ا ضن

 ريم دعب كس بيك كير شارد لاضابكد لع ريزنخلا محل لع قدر ع رورششسك ب ل م اعنا روس

 كروس وعيب قدا« كس دا فر طك حل هو ريب سب نإ لحاء يس قئا فرط كامو: سل
 تاكو مدن تاغ انج كي انكم اذ مانت روسعسس رابقنا هس قت ساس كأي ان تشرك

 :باوجاكل ال دّساروكر
 اوركشاو تروا “"ارافسا لمحي رامحلا لشمك” تم اك ايدي باوج اكل الدتسا ىا ف ءالغ شنب

 فاضمريمْى هايل رواريمك ٌلمحي ل ناروا هس بيك وي ىكك نودبعت هايام تنك نارمكيلع هللا ةمعن

 فالضم عتترم اكر يمس شييمب لب بيك كح رطل راك ير ورش ك- سا فرط كف اشم كن ار فرط كيلا

 لج حار فرط

 :هس مارتتشوك ا كروس كيد زنك لاب اسي

 رك نوم مولخ تحس لي د42 16باب كس ات اهصحك تار نكي نب ليما رتوكت شو كس روس لاس باج أ

 هما دول بم ةلاست لم



 5 هراي ه ةدئاملا ةروس مو مدد نيلالج شف كنَلاَنَمَج

 : تس اينو تصر كو كروس لي نا ل

 ده كاين 2 تابت هد اترك نى اكج وري اندم( لاو )صحو راك ما_روسروا
71 
 .رؤشكس لوارلط كس ليصفنيي زم ةا

 كرش اكو و وة اج يلم اناكه لاري سا ىكتنفو تس كن ذ ركاءوج يك يوكو ز مان كل للا ريغ وج رواج وو كد

 (8:11 رابعا)

 - ل مكس ءاورمقاقت ليد اجروا

 اقف لت ررط> كس تس رك ايل ماناكل وتب تنذو تس كن ذر وناج رك ادق وقسد لب تيلباج ةناءذال ايدج
 لايخاس تظافتوو تقبيل كت اداشرا 1 ةقفت بأ كح يركاءك تسل اعكر للي نايم كر اول شيب حس

 قانشن ذس لش *هرلتنعابي سا ىلا تر فاايك عذرك مان اكد لا ريغ فس سن رك نعلم سا ىلاترفلا «هت يب ائافلا

 رضي اذحل لك رك تنعي لادفلا »كتلي يباب يبس ف لة. رف تنام سا دفلا ليد لدب تاما لصوص

 (ملسم هاورإ ب اننبرانلا كنه شن لين ني دوج كى داني

 هس بو لشن لبي ديب لاج تدوخ ايءايكاي درا رك ورم ندرك رك ضو لكوج روف امو 65 «هقنخنه لبيب

 رك

 عقل تقر قار مت« ري رقت ار وأ لت وجايك ع حس جو كدي دش برضا رفا هو يني «ةذرقوم قصب

 متاح ناب قرع تررظ“كاريبج ب مكس ةزوقوم ىكي دق ايكرع رات حس برط ىف 52 كت فرط ىك سو ةساجب

 يي

 -ت اتوب مولعممس تيياور ىك ةقلاقتف اتت

 من لا دبع ترن فس شامت« جس ايكراخ لعق ذواوم نس ءاهقفوك اوم ايكو كالب ح لوى قودنب دام

 هزوارم م وومارمراكشوج يل ر ذك لوك ةذوقوملا كلت ةقدنبلاب ةلوتقمسلا« كت ترفل ايكل خ 20

 يع قر ىلا هريغو ةنعلاتنلقفت كل ا« قفاش فيولا مامات

 الاو سر مركر كلي هرمي 0 / كيلوا ىجكرؤلاجمو ,ةيدرستم ب واس

 لا كوم لاشي لبن يي درتم تم ووفر كركي ىلإي رك وف اجاوب كرمت ررط اس قاد لي نا

 و: لوت تجي كتبو لي لاي تدم اك

 نمد ل ريو رتوش ل د الشب مداضت كلاي دامك سا كئيب سرد قست جروأ اموو ءةحيطن يور

 -ج ما” رف اجايياول ساجر عتآ

 -جس مات رولاج ايبا ايكرمدو تمد صا لحب و: دراجي سس هند كشك رفاه نيف

 1 ني ورفاوورا عسل ال حي بلس ع راجت لوراجا ولروكري لع نع ناي ءمتيكذ انج ل

 عا زكي مرمناد



 (مددج) الج سفن كنَلاْنَمَج اه. د:ةراب ه1 ةدئاملا ةروبن

 ىت ناكما اكس اوف لع نوخروارادرمك لحاء سبت تح لوم اي لوا ءاثتا ب ع لال ول ايلرك عز دوا ايلاي هدأ

 -< مارب انرك تانك تلاكن الث مارتعتس تاذ ياهلا ريغل ّلهأ اًمروارز خروا سب
 كك بضرب مانك لاتإلد ويد وجل .اتاجابكدك ل ورمتب نا بص مارت تروفاجاومايك عذري لوفافتسا ليو

 كة ةسلرا 'ًيكاج وب كنا نيش لب تييلبا جن از 2و4 بضل ب فارطا كذا بحكي اس1 كس ما لئن تاب

 كح تك تابعو اروا لن تك تاتسآروا ناهتساوكن اليحر الطصا وووجو مت تس رك ايك ذر الر ؤفاج لاي كس كارو

 لاق عاد رطب ليي برع تو لسن ارق لون

 را ب نورت صيفاكذ ةرالل ماوس هريخنو هايبو داش إي وم قات فس واوخ اتم يروم لماعم منا ٌلوكبسح

 سل بج توم ىلاخ ضو انب راسل ري ضر معسن ري لناس ل ناش تدك رت لذ ايدل بحل حرا

 كس لي رقدعب كس سااترك يثار ذنوب لواوك دوا احاج لاي كس مدواخ كس دقلا تييب وق اتوب بولطمل صيف لب لماعم مج

 رل ىلا زا[ تميل رؤ لس لورمت مال ذالاب م اسنقنسسا ل ميز ايل

 الاورمعسن رك ننانر متر كل ادت ب رواه تسد كررت وو لعب نت لع دق ء رعاك رازتاع لدن لاك

 اناحايكر ركل سوو وف حل كت ى اخرا ءاحاج امج هر اش كت حن مصير وق اح آل كئالاو؛ال' ركاروا اح اج امج هراشا اكتساجا وون "لك
 #ج آل كت الاوالإب معن لك[

 تشيكن ادعإ ل ذك ذ (نلا سدي رخل إي رك رفروا لوم كول لوركا لوب ب تروص ىرسود لكم اسضتسإ

 ه2 ةوب ص اغا ل ا 2 توب أ ت للك رترم ءاتلاكزر بنت كيا كير شرم حس سي ديت دعب لس لا يس دكا

 رادقتوواكصح وب تكل لاا آريتوج ل تح كس ل لو لدار لكى وربت كت تو قى اخرج ترو
00 

 موون الكت ىلاخ لبي صح كس نولوالك *روا و

 رم كى راك

 هس انكسوم كمال ذالاب ماسقتسا فرص ارسم اك «قسف ٌكلذ «<س قضت رطوروكد ناكر ذآ تمس ٠ قسف كلذ

 يكتب عونك اقزوك ب لبث لأ

 نكس دارم قر طاح ناز اقلطمرواح_نكسومب قي عي مي دارمس مويلا ءمكنيد ْنِماورفك نيذلا سني ٌمويلا

 ب فرصوحكر د فو .عوح لع وب لالا, تس آبل

5 
 سرر وص كارز آت سقى ير ”رواوو العكس لا« انبدمور كح تن

 .[ د تابةرافك آرك جيب بلطم <

5 

 :بلطمارسوراكذسوم لولا

 ن هكدم نالس كاوا ةساجوب فيشر اردزكمالس اداشك عا وكل دكرشم وف قاوم سنن غرك ل يبج
 2 5 1 | ربت ريما ان ريما هوك كن يكرشسرعي ل ل ا ؟شسلي فرط 0 رعب بهل ا اكان جاو ركوب رمد 7 5 1



 " هراب ه ةدئآملا ةروس ها (مندج) تيل ج شف كتل اََج

 هتاميلاء جس قرورظانكر لت لو فوق اكدثاوكرادن ابيار ركوب متين فوخ اكن وكر شكا حس لن تيب آدروكدن لذاك ى تا قو

 هد لاح لاش نو ايسر يوج كرقلا حس جو لكنت ل اجوبب لوغشم بل لوم اكسل اديب نفسر كج رن حسد كج

 - لي اجت بلا نراك وا ايف حضن مالسا ل نتن كس سنن جوج ف قوم
 برعلا ةرم اجل يامر فد دفا ترضخ لسن لص حاك لج *ح تاور ك قلق راب تنحل لس

 هسا لبان نال يك لاؤلا سس سا نا اطين بارك كيلا قلو قتلو لس 38 كري تب تس هس اكإب كح ناطيبش لذ

 -< نإ ثااكناطيغ ك

 هناا د رك لكورلو

 لل ست اني دانج كاتو بي طبتم انف لمن يبا كياوك زاروا اذ لتس يي كاوا نس تيس درك سألني د

 [ ساب ماب حس ىلا ك- كس هس ركل صا فامنجرو تيبادم رواوب دوج وم :ايبنت اب زلوصتا باوج اكل ماس ملت كس قرت

 3 تس آش ليم ترورض

 اكدعب 2 معاق ن داكدعنج تي راح كيا وذ قوم لزانب عتوممتا تبي تي آرب .مكنيد مكل تلمسكا مويلا

 داق قوم كرايم تيبس ظافر يوك تنس فورست اعد عتوملس ئادولا هج بآ اهتتننو

 النك اكتساب ىلا لت تي آلا يش اق ىكولبب كملي هب سا فرط ىرسو داق خب كتم رس اتلاف رانيا تي آي

 تايد ديقإ وا" فرضي آدهإ لس لونك تييآ اج انج ءاكج وهارون شرف اكتسب: بح اصروا لجو نيد ليك اق وراشا
 نويل مث اين م ولخم سر تررعم ل لقفل بآل فسر دايتفا بس قت آ - نع ةقلائاناقق را ترج بج تسد

 ؟لاب شايك ادعب لس لييكب امتنان راتومتسف اضا ل تنالاككس امج اقاوجد ليكم: ككيجباكر ضع ؟وب: لس ور

 -< قاياءرفذ قف ب أت لاوز كح كس لالكرب كس ةلعا

 تاقثنلةةلةيل عر وأ ترقى تدعي ربح اص لكي ل ةقفاقفي ب 1 ل «هتناتم اود كوريرج وبا لع ملسو يراك

 قد ا قرخ آبي ل ناكم ساد يفرك هيتس ناكم نشيخ كيلوت يار كدت قا الهباع لسكر مح رليأ

 - لوب نانا متاح لع لكك ل وج لن ثنا قر آو

 7-0 انك

 :تيأقىرأى احا

 < تيا قر أهي رفحا لوزن .خلا مكنيدمكل تلمكا م ويلا الث د اءرف ل ابع نب ثلا ربع حرتح>

 هروكدن « لوم لان كب يغتو بيب تلقت ا رنج فرصدعإ ح سالو شر لذا تي قوق لتس ماطادعإ كح لل

 اوم لاصواك فب ترضخ آكل والا عقر راب جادا لو: لاذان لوبا جلا ذي فتي
 ل



 (مددج) تكل الج شف كمل اذَهَج اهم 5 ةراي ه ةدئاملا ةروس

 يزن لث هيلع ثا الف ٍداعالو غاب ريغ ٌَرْطْصا ٍنَمَقءا "تي آورقبةرومكن ومضى ا مثال ٍفناجتم ريغ
 قددتاسسكح لوطرش نا تاز اجا لك اهتتسا كس زج مارت ل تب آلا جس عيدص الخ اك نجس ايام رف ناب تاس تحاضو

 هرطغاكن اج سيد رايب »ايم بلب ناب بيك ايبا كاب شد تام كاك دج اك 02 قع
 وج د تيل كك فس م9397 ن وفاق لادخ دلي سرعو» 067 «وج دن رضي لوكروا هوالع كس زنج مارت ا رول وبن ايكوم نقد

 قلوب تك اجب ناب كار طةدنج اب تنوحدنج ا كل دني كس زج مارح الشتم كد ذوات دع كت ورضاك ي ات ©

 ىف م الع رسم حس بلطم ياك ت يآ رود كيد نس فانحا إي كس وممن لاعتسا اكزج لاهدايز تحن

 -< لق اطما قئاش لكس ذاك اي دوا قب رطلا عراف ريت

 :تاب ا طلر

 ليا قلخت حس لءاعم ا لب تيب آس امتلك اك ور وف اج ماتو ىلالط لبي تقاس هَل ّلحأ آد ام َكَنْونَنَْي

 تيل اق ايكت ني رد ماكس ركراكش حس ذاب دوا ع ىراكت قفا مثلا لوسر فس مارك اون تاي باو اكو

 بكس دال باوج اكل ا لي

 :لوزن ناش

 نما حابب 000 وكس ع تيياور لكل وزن ناش ىك حف اردبا لب سرج نئباروا متاح ىلا نب« ملاح كردتم

 كك 260 00 (_ تفي رض شيلة لرب ترغح فر كلا دك < ع لسع اك تب اور

 0110 رف لع ساومب انك بع عك إيد باو وف يكم ولعم هس الا ل ترضخ

 كح تع هد باع قبب لذ اي دمك راموك تروي داولكو كلا فس ترضخ اءاهق ( ريب ) اذي فيل اك كل لع

 لوم لازان تمي هداك يب للا ءايكت فاي روس تمرض مت يراك

 :رول ام قراكذ

 ليد ري داب« اج ءاتكه و لت ةس البى راكشرو اجوج ري روطم اع
 دول امتي ضئيل ىو كشر # درى يزور اكتر وف اج راك مك كرورض كيد نكس لات طولقتت فيولا ماما

 ته لالة اجمل هدروخ زكا سيلا ءاكوعش لاطر اهيل ايكرسر و امد

 كنا واو له سس وم رشه او ةساحك اجي وج نت عاج ةسانب ىراكت د وناج مانقدو ليد نكس كلاتت فداك يت هفينحولا ماما



 * هراي ه ةدئآملا ةروس امهرع مكوة زج شفا ل نيج

 رثلاربع رح رشم اكل بيدا ماما« سلاش لمي لوروفاج ىراكش قال لك دانك قلدتفطاثقتو لبطرب

 هذ ةقلاةفاقإل ماج ترن ثييدح قرعدد ليأ ( قراد «ىذب 2 دؤادولا) < ثييدح  ةةللاتئاقاقتق لفخم نب

 م لانج كلش اتلالاكايارفذ_ يآرب دق قل دكر مارا يد متت رن وك لفي بآن سس ايكت يود
 جس اندم ناطيخنم و لئوكه زوجي د كرب وك اوم نااثن

 :لوصاكس ف اهرسور ونام ىراكش

 : ل لب
 هس ءاهتاكس اراكشروا ةساج كر قلك بح دواس ةيذودأر ف قو ذوي كج حس راكشوكر اج قراكت ةيسج كسي

 كك د لامك لي لاك تاجا كد ارغب دايم ىإي كس لا ك- ك- تظافح كى ءاإي سدس للاي

 كار ذل كل كيب كس راكشوكا بحب كس تمالع وي لكس ادم اهدس كس لودتري كراك هريغو ورك ذاب دوا

 باهر سركارو'«اكراج امج ركام ايكارابهةراكخاومايكاكل وروناج ىراكت نا ب. اج[ جاور ف لذ الب بج دوا سابع
 اراهتراكغ يي ولة آن بادي لالي ذاباي هل ذاكر اكشدوخ انك لش« كف الخس مهتما تذو ىروفاجب ىراكشناوم

 - لاتأرتاج اناهك اكس السار سيب

 :لمى اسود

نيب كسم لا هوك تيآدوخا ايتن زودت هءاشح م زوي تابكرولاج كراكشك يب
 لكلا ىا 

 لاعقسا لي قس ف زومبي لس راكش اتلطم با لإن اناعكتوكتس نس لق س ذوخا سس بيك جس هراشا فرط

 -هايلءراشا فرط تئاركديصلا ىَلَع ةََلَسْرَأ نسم الع شك اريج« بكل ةسدم

 : ل كرس
 < نايباكط شا مكيلَع َكَسْقَأ اًمب( وم تاكوتتري رشليط شب ) هلا ذ_ امكن ووفر كشر اج قراكشركي

 :لس ىو

 راظرلادعإ كس سدى ردي سطرت ل وراي روكذن وجا وع ككدتلا م قوما زوج كج كسر اكظ بج كراك كي طر شوق

 - وتس لاط 0 ذرمثا روع لاط ل ابر مراكشمد لكي كني ل + كاك داب سال لاي دابا



 (مددلج) اج سشف لل انَمَج اهم 5 هراي ه ةدئآملا ةروس

 هه شب قراغك طرشي لكاس نري ىراكغ سوم سك ايقرب لس كيد زن ءاهقف ضخ لم

 < لت طرشيي ك- كس نري كيو نكس افيطالا ماءاركو مناي اعك كب حس لي راكت

 ىلا ؤرك ع رذ قرى رسود رك وجيت وك اً عسروا ىلا مسرب ا ّلانل ركل يا شم ليك نحرك مز نضل تلت

 0 ولقد لدب قرر كوتر قتو رك لا

 نا“ اا لكم
 سيئا صوت سادي الجر خارسددرب راكغ دي ىاركل دبر بجأ سرج راى 0 مور لدم

 كوتش ل العر اكش يول كي

 راك زاكي ىلا ايكرب يرش لب ذ_ ركراكش قاتلا وم اياسدسريخب كيادجتا سكس تكس سوم ساه دسرلا قلتم
 اكومت لال كس ئذريثاراكظ ل لوقروصم انت نااايكو مب لاش ل نساك

 :لاس قرت
 رول اح # دنرو م انقل "ايار فداشرا | ف ةققفف رتلا لوسر بانج كل 0 ركن ايي ةنعلإدتشاعوتو سرب وبا ترضح :يلتم

 -< لاطراكي الولراكغ تر مودرت هون

 تاو ا مما

 كبف ر 8 حاروا ذ_اعكت شوك اك كب يفي ثلا لوسر ب انجل ب ةس كن اي كدت رب اج تيرض> لكم

 -جايارف حس ذاك

 فاش م اراروا هورلكي وزنك قاكتيذاكميَت كلام ماما مارت ل يد نكس نلاَعتمطداكَصَتت زيزحوبلا ماما ىزسولروا دب :يلدم

 ىلإ وال كس اتكيت كل اب ماما لمي لسلس سا « لين مارت وك # يكد واد وفاج مانت ك نا «عس لالع كيد نك

 -< قاقنااكم ارك مام
 جس لال كيد نكس ماركا نا نمت ىلا, «عس مارتين قلق طالت زيعولا ماما ءهدك لتتم

 2 مانت لاي هو الع قات طاكقتت كلام ماء ىذ شلع

 هلل لوم قرموج دورك دن ىلا كير نكس لاق طائقتت كل يماما

 تس مارت كيو نكس ماركا مار لاب اوس كائن كك ا ماهر ر واس :يلدكم

 رتبلا «عس لال كيو كس مارك تاتش روا لات طاكتتت رجم اكلات ذلكم فسو وبا ماما تشوك اك ذوحك لتتم

 دج لائبسانم ليدز كتاكيت كل ا ماءار واكلات هلل متل فيطعولا ماا
 همنا مات لاير واه ورك ل يونس كلتا طالت كل ا ماا ءلن ةساهكر اد ر موج دن مانقدو تجب ساروا دك ضلت

 -ساج راما لس لوم قرمداوثء ع لالحلير 1



 " هراب ه ةدئاملا ةروس امه مدد لج شف زل انج

 كتل كلام مادا جس لالح لكي فرص لير نك لتتاطالقتت فيولا مالا لع سودؤفاج لس لي :يلئتتم

 بس قاب والع ل جي ركروا ك نيم كيدز كلاتقفطل قتل اجا ماما « يت لالع بس لاب هوالع كس زف كردنم كيد
 كس لوم لاططت ذر ةلر اح فرص الدف يدداط لتبلل لالطر وت اح رك

 كح ماك النا مانت لاب هوالع ل َلاعَُم :ةطدا ليك .فيطعوبا ماما ءللس لو لت ب ىلإي دعب كس نم لك مليم

 (نآرقلا ةياده) -- لالط كيد
 دج لاط كيران ءاركشن مان رمروا شك لتتم

 :طباض لوصا ليا
 لوصا يلي خلا تبيطسا ككل لجأ مويا بادعإ هس ساكن اي ايوا زج لم ارتو ل أ الح لاي تءايآ لإ اس

 كءايشا مارتروا لاطع_/ قلع اء انكساجايكذاتنم ىلاسأب حس لوزن ل الحول زج مارت سس لنج اب داج اين ايي ليباض

 لما لو اشار يلوم مولع كتاب هيتس فس كرو م تماس جس ا ناس نكران نس تسرب 3
 تاب فالخم لويد ماج لاين ن نرلع لك حررصم إب تدحارمص تمت ئ ؟ كيب ب شراع تمتع تلع

 هس اجو مولخت سس تحارص يلع كاك يالا جس لسا تمر يب قر اق ستاك ناهي كس نادك تييلاج

 لال ليزي يرد ارقام اجت 2. يتايكن ايدطباضيي لش «تنّيطلامكل لجأ مويا
 نانا كسر اطول 7ير الط حس دعي كل دابر رطخب زجر "اي كسي بلطس لن قكى درك

 راج سوم فورم سلس اكو بدوا انكسر قدي د ذه قورنت عمك لس سيك ثلا تو لب دهت
 -لاثثىلاب شنايتك ل وى كدب وود باااذيلاتس

 لب اقروا ىرتك ل تاب ناياكذس دمار ركو زج ىرتكل ع ٌتنابخلا مهيلع مرحيو تيبآىرسود ليأ

 لئاقتلاب كس ا ثم ابخروا جس اجاجاهكوكل وززج ب فرمروا قرت اص تايئط لبي تفل« جس اتاج ايكمارتوكل وزب ترف

 هز زكي واد يفم ىرق فاس لإ زج قال يداق سلمت لاك تعاد جس ناجل 2ك او زج ترفل ب اقروا كرنك

 تسرصود نلاسم اك نس برجي « ل لكك مارتوو ل زج رتطروا ترن ل باق ىرتك ج دوا لي 11 الع َك لس ناسناود يع

 تر دقو اءو جدو دج كتم نيب دواةكاج لس تي « امك ئايند قرئ زرصقم كاك ل رط كن ورنا ج

 رات را عسل و و
 فول ا يتم يار" ٌلسضا مه لب” كك لفنان يبا نس مرني رق لس كال مرن اة ذاابكن انا تقيتتح

 قالا ىلانا لزج كح قروض اسي قاطعا رم مب
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 ىئذ اوك ايتعا سم لوززجب قراس ذي ف امك قا« ةساجاي اركي لمتكس انس نلا لين ىلا سك ساروا هداك 22 ص #



 (مكدج) كالْج شف تنل انَمَج اهل " هراب ه ةدئآملا ةروس
 تح تييتاسناوك ارب روطىزالوو كتب ءاج اكن دب ك- ل ىل آم ارت وري وراق دوس توغر هكا «ىدوج ءايك/يدرارق

 دا يروح كتنليشروارور

 كس لاط ل كالكريك “اححلاص اولمعاو تبيطلا ّنِم اولك لسرلا اهّيآني”ارفداشرا ذس ميركن رق ىا

 آلا قصت ئراص لريخب

 :رايعماكث م ايخروا تببط

 لب اوةروارتعمب ىرتك شم كئابخ ىلكروا لين بو رواد يم كر :فاص قت بيطالإ زج لال تاب اقاد با

 جس هرارقم ارت مالساوك وروفاج نترك جو بع عسب ترفأو تبتر كميلس عل رطل تيف لص اك« لن ترف

 نوم فش اكو زج ضتبلا ناوخر وف اج رادرم بج لع جسر تفتت ترفل لن اقروا نك كح لا ناسنا عيا مسلس شام ذرج

 مه وايز كبس لب ىلانادارفا كلا اء انج تحج ك كس بس رصيف اك ل ءايبلا ل لونج ىلا«

 لاكن ا تش رفروا لن سوم فب تييب توصي تزعلا ب ردثلا و[ لح اء لن تس وم ىن الشلالة ايا عزل

 -لؤ ةون روما

 تمرح كوردي فرو رواج رادرم نرتب ككل رابم دبع اللفات ايا متاخر ينس فلولا تعرض ترط>

 جس ايارفن العا لشام تيا تيس اك

 مارت مالسا تبر شروناج تح لكس ايامرف نيب ل خلابلا ثلا دنج َنلاعتمط كميت ىولبد ثدحثلا لو هاش ترططح

 ميرا - ررطف يار ونا لكلب كيا لين كح اجأت تكس لولوصاوور كس وو ول اج ايكر وللي نادلكا ل م حس درارق

 انياب رارقرادرمج ذوورل 000 "كوم طلغدتب رطاكذس رك ذل ل اك سرس ودوم: ثييبخ دابا كس

 ء لب مد مس آ لاب جس لظو لمن لوا سيمر مب نلا سك اكتهرت كى و زجج وف نب لين تي[ ى رست كود ٌةدوس
 لكل وز دنجروا«ايارفرك ذاك ذو مارتكس لورؤف اج ثييبخري روط مل امتجا لين “ثنابخلام هيلع مرحيو” ذس ميكن آرق
 -ايدامر فور يكس ند ثلا لوسر نايباكت مرتك وززج ىلا دعإ ك- تحارص كت هرج

 :تماكروا تبس انه لهب تاجا كت جا نمروا تلع دهب زل باتكل با
 « َنُمروجأ نهومتيتآ اًذإمكلبق نم ٌباتكلا اوتؤأ نيذلا نم تنصحملاو تانمؤملا نم تنصحمْلاَو

 ررطركجس رج اظن تبن انهجس كذاك تل كنا حسبان عب أ همس لا ءاقتركذاكتنلع كل هز كن ةساعكىا
 لج ظاقت كت بس انم أ اب نرد انكر 1 ول وفودازبلاس شموخ قي 1 نانا قت حانم ع ترورضقباتسلكاوم

 كس ماا لآ ق ناهس كل عاب احا لبي دب لتبيس هن للاخ هاك ب كلبا كوني



 5و 2 ه ةدئآملا ةروس اه مدد 0 جشفا لانج

 1رق باكل بال خلع ا ل آس يك يدك ت اب ب جس لال < باكل بادي ذاك وفالك نبك كك فلكم
 - تاو فاكس ماكا

 كل كل باكل با( دج ذا ناعكاك ونارسركا_1 تلح ا وكوت لونا وتركي لا روك جس يول باوجب كيا يلج

 واهب ذك لو ارلسم اجور بك احااحكركاروا ع اطحكج ذاني اوك انك با ىلا اتمنا يك كس ناس كنان
 تشوكاك لبر قي نارلسما ذبل ء اكو تراكيتك قسد اكد ذانياوكب انك با نافسركارك يداي كس ركل الع كليك اتى با

 ١ دال تا اجاني د تشو اد ذك مالسا لالا واتوتمشمتوروك بدلا« يت تلح سدوكىلاك
 تلح كدهبذ لاقت قرورضيي ةلعس ماج حران تبان ل  نافسس هد ىك ىفآر قصأبج .نج | ننوك
 كف ومد لالعك كس باكل بادجي زاك ن ارسم علا ف +1 قراوشو تب اهل ل منذ لاودذا تردد حس نارط

 ليك فود احذر رك افتكاهي ههجذ كس باتكل قلاب لضم اديب لايك يتب لي دن

 وعما

 قكاورزا نإ راوشو ٌلرشاعم ليث ترروص

 -يسراوشررما كيل وج ل وم لاكي كلادلا نإ ظارود كل كس نفور مبيت لال

 ؟ يداي س اج شكل اع ليكى انك مومرككع لاح ليكن الس تروي انتاج انو مولع سس ضن ىلآ رق اوني
 روا يل مان تس مارح كنلادوا ل تكسر نامي ىلا مت ارب نتن اسء اهنا 3 ناراسك ع سوي تدلك لاا فاو

 ىذا لع كمن لورع ردو كوب ل ران كس ناسي ب تكل ئاذبا ل تنك 7 ىز الوك الفلل ةلهتنت كلبك م انك نا

 كوب لسا تي.ةقتاك نت 1: كدت اق رءاور زاروا كوت زاضا لع تيارا بطب لش كت تس ماتا بداماناك

 مارا ركلة ب بدوا ذبل لع لسلق انك تدوبن لك هم رهن دذلا رق آن الكوت باكل ا فالي كس لئا

 10 ل "لامتسا تام” كتب تاقوا لس ناش ؟ فال باك انكم مكب كح لال رحت اسكس ت توب

 تتفاوم ان اهب كس تنقفاوم لاهور يبن فلكر يغر وا ىئز الاك اء ومرطاخ ديو م لن حراك كس لانك وج ترو نارلسم

 -ةساج نيداغ مي قداو تبحر تلكاككرتز لج تن كس ل ” اجود دهي تدارو ترأس اجت كس تبكي شار وا

 :فالتخا اكمال داب كس ترا تس تاايباثك

 اب لو. دشاقتساف لامعا كس قراصنو دوبي «عس نلابياري تدوينو ىو للسلكتشمر دف ءاصا نايمرد كس تايباتكر وا تامأس

 ناونكود بكم لبي باب كس د اقظروا« لإؤث لساو شاب كس توبنو ىقورلسفسر وا لاق ديح كول ألصا ىلاعر بن ايلا دن انت

 دج شاف داماس تحتك روم وقال هدول هدد ومتيبتار ضلك د لاير دتدبلا لي نإ محا

 سوك لانك وانك ب كووجوم ص نروا وتوكل راكت ذادج ل ا انس باتل
 يدش ترورشالب كايدو ىف دم رد احلاك رش تحصلوا ح_ وبي تس ركرظأم دسافم فس ءاهقف تدل« قوم

 - تعاني تحلو اه يما



 (ةددج الج شف كل اَنَمَج انو " هراب ه ةدئآملا ةروس
 هرك نإ و ةيباتكلا حاكن حصو (ريدقلا حتف) « لعفي ال نا ىلوالاو تايباتكلا جوزت ُروجَي

 حاتتف ال اًعامجا ةيبرحلا ةيباتكلا هركت« ترب لش تجاركى اكن كسب ةيباتكتبلا( راقئرد) اًهيزنست
 رادمي ميال سي آل م لع نا ليا اك قالة كفن تفك لك حس طح زخ اءاكل دق 1ك تح( ريرقلا#)ةنتفلا باب

 ويس -< لارفرماظ تماركري راك تس برتلا

 (ناتحملادر) -ك ودعي رواه 0 زوو دعس عر ب ايكلصف رد ىاشمالع

 :كلسم كروب

 تكا نايات لالع حراك شن ف ح ناو ىكباتكل با نآر قو هدذادج رك ك يوزن لس نيتباجو رب اىصروبمج

 است ما رول 7 ترد وو دبات عبي علا

 تح تق ورك ووو اكن حس نارك بانك ل اي ءانج ىنلا لال

 نكاد بج هنعااَدتشن اص نامي نفي ذح ترضتك عج يوت تهاور كل 22 قشر ن 1رقلا ماكحا نس 9

 قاطو اكاساكا يدخوكن اون ىلع عرالطا لك ا بج وكم | قوراف ترض: ايلر راف تتلوى دوب كيا لابد لكني

 ناين ملا يا لبي باوج لس لا قف جس مارت ره هو اهلل اميل ب باادج ل ةتقالئنافت في ذح ترظظح وري د

 كن ك- سا يتوج ليكن ماكي دوا فيعرم روطم امن ليتر وعى وكول نلا ني بكل يم رتب« را نم
 لاتزال نست ب رم اءاروا« ساجد عش لاو ىراكربو ض سس وار ا لبي لوا عكس نوكولي ليتك هرطخ

 5 يقر مودل ايل نأ جرربط تل تح قيطالا مانا اختو رك فاو سا نص راغألا بانك

 -ك ل ذجردنماظافلاك لاؤاساكا رخو ةةئتشناكت

 و را رح
 اريي تدوط البر سورزاث كد

 أ يسا طخريارجصرك ل وايد و م

 الطول ا ىتن دي تكد حسد

 ماك هرطخ كت 1 "«ورركو ازآر يو

 لي ركءاتقا ىراببتو وت نلارلسمس سوو

 نوتروتى ( باكل /) مز ارواح

 نارلستسجي كلامج ون رت اوك

 اذه ىباتك عّضت ال نأ َكِيَلَع مزعا

 نا فاخا ىناف اهليبس ىّلخت ىّتح
 اوراتخيف نوملسملا ٌكيدتقي

 ىفكو َنهلامجل ةمذلا لها ًءاسنل

 .نيملسملا ءاسنل ةنتف كلذب

 (فراعم «راثآلا ب اتك)



  هراي ه ةدئآملا ةروس او مده تنلالج شف كتل انَمَج

 : نع روورظنىل ملأ قوراف

 كاسم يس تدوم ىلارضناي دوبي لولا انتم تبع لاح كسا تفو لا ءاهقدئ امن اكو ,رقلاريخ قلنا, ز اكمل قوراف

 تراها رذ كس نا ليتل تاس تارطخبي فرص وف تنذو سا « كح كش ناس فال كس لوف رف وا الساكن ب ويت

 وكنا كول سس مجو كل انتج و نست نلا اي« لبن اجو نك كه دامب تسد كى” تس اجو لظاددن راكدب لم لوركا
 نارك كر خخ اسوك رات ىت تس فس لورظن قو افرك لع اج ذب سس فيل” ترو نادم ب يتن  سشب كي ين
 - انو ليك خت لس سا كنا. تت هزادناوف لو نحس اسك نا لاح تس رورو تنقناك رك ايكد وبكر قف اطوكت ارت>

 322 تقيقركرإ ىراصتروادوبي قلم لوط كس رات مدرسدادت ىذب تب لك ويت ردا لو دوبي ثلآ قلو

 هيي ليما نروا سب تاداق نامل اكن لان لن تت تنحل ياوكت يبن ارضنروا تمي دوب لين كيس رت بسجل ني دبس هو
 نلاذق]لوم نبي لكبسم ل يساعد يفلاب دوا لان قكمج لالح حرر سكيك و ارهسص تروم كن وكل ناك سرج الن
 روا مالسا «بس انيد توك وأى ات ىوئددروا قيد 2ك نادتاغ هدو ا اني دملج لعب ارك ارلسم لوك

 كايتر بت نب لإن قتروم وا لن قر قوموا لبو مم لع روو قرش آلا تس هار لسا ليش اس وج ف الكس لونالسم

 0 مك لي زج ىلا ءاي درك جوك سطل رول موقف ى روب ل كا كيا كن و تس آف اسكس لوم آند مس آم اهنا

 -انكسوم رايت كك < ذاب بيير قكس سا نانا شوج ى رادع لوك رن عطاتس ماتو لالع

 وجدا آليا لي هد حس دابا كس هرواكو فزيت تخل ىف رعت لس لن يانغ كتن صحم لود لب تيب آهدوكذ

 لاهي هتس ابنا كس تخل نادك ايو فيت سود ل ءل_ دارم توبي نقلتها كوبا م العيس لل اقتلاب كس ىدناب

 كل كح لونادلسا اكو توب بلطم سور كتفي ءلإث كل دارم قبر خس ني رسف ضب ايدج لا تلح و جدارم وشمر

 قل قاس سود ف ءالط دوب ركم لإن كل دار تتم ىكم ابيب فس دبايم سبل اي دن ب لل لل الح ضتروطد از[ كاتى
 الن جس اج راكل عس فير يوك ىلواو لأ خراف نس تدون لم نادل يو في رست ين كل دارم فيفخ
 هس لاك دإب لس ل افيفع كب الل ا بلطم

 داع دوس وو 57 2 و هدر مال كر ل در رو 523557 تما دة ل
 مكيِديومكفجْواوُكِسْعاَف نوئيخ مدناز قولصلاّل) َءايتلآ مئدرأ أ متَمفاوراَوتمَنِنْوُلااعُبأَي
 امك اَعَم ىا ققارمْلاَل

 يهفاشلا هِيَلَعَو هرْغَش ٍضْعَب ُحْسَم ْوهَو ِهِنَلَع ىَدْصَي ام ُلَكأ ئِفْكَيَف سنج ممْسِإ وهو ِءاَم ةلاسإ ريغ
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 َنِماَبِب ٌحْسَمْلا اوُفِصْلأ ىا تاَصْنِإلِإ ءاَبلآ م سوءا حسمأو ةنسلا 4



 هده تالف نللاتج 1 مرار تاكل رع
1 2 

 لإ راَوَجْلا ىلَعِرَجْلاَو ْمُكَيِدئأ ىلع افطَع بضُنلاب رك أو

 يلجزاآلاَو ئ ديلا َنْئَب ٌلْصَفْلاَو مَدَقْلاَو قاَسلا لصف َدْنع اجر ل 5 اًيتاَنلا ناَّمظَعْلا اَمُْمَو
 َنيَب ْلْصَفْ ٍق ناسا لصتم ىف

 ةنسلا هيدي امك اًمنهعَس ىأأ لذ

 ُدُخْوُيَو يِعِفاَّشلا هيلعَو ٍءاَضغألا هذه ةَراَهط ْىِف بيترتل ١ بوو ديف حْوسْمَمْلا سلب ِةَلَوْسَْملا

 انلستْعاف اوَرَهَظاََاَب 0 تاداجتلا ف هريفك ونقول بوو ةمشلاَنِم
 د 6
 تدك أ ١ طبقا َنِفْكَنِم َدَحْل اج وأ نيرِفاَسُما نار مَسْوَعْن هن ني نرد يود
00 1 6 2 20-6 
 ايكقي ازدسف كت دم دن لج و ٍءاَسَيلا يا ىف هْلُكِم قبس ةَنمسْوأ

2 
 نا ةثّسلا ِتنيَبَو اَضْنإلل ءابلاو نيَتَبْرَصب هني قِفارملا سرد ل مكي اوخ اوُحسُماَف اًرهاط اًبارت

1 2 22- 
 نس ْمُكَِلَع ضَرفامب ٍقيض ةيض جلحَنتمْديلَع لجيل نيام حس عملا قيوصعلا تاكيد ةازملا
 عئاَرَس نايت كرم مرتي ٍبْوُنَدلاَو تادحلالا ن 2 يل ياو قانا سيلا

 12 ؛دبع ُهَقاَنيِمَو مالشإلاب ة ارو دغب هن ٍنْئَبلا

 بزئاتام لك يعط: داب َنْيِح ملسو هيلع هللا ىلص رشد ملك بلع مك دفاع

 ىنانب رو َدّصلا ِتاَديمَيِلَعَهَّللا نأ ُهؤضقنَت نأ ِهِقاَمْيِم ىف راو ُهَركَنَو ٌبِحُن امم ىبْسَتو

 لدعلاب طَسِقلاوراَدَهس وخلي نئبباف نيف ووو ع ىلؤآ هرْيَمَبَف بْوُلَّقلا

 ْمِهِتَواَدَعِل مبسم اَوُناَتَتَ وُلِوََتاَل[َلَع راثكلا ىا ٍمْوَق صْمُب ناس ملبخي تل

 © نولَمْعَتاَمِ يح هللا نإ ةلدااوقّتاو ىوقتللَبَرفأ لدعلا ىا وش ن :َهئاَوَرُدَعلا ىف ”ةوُلوُغِإ
 هللا وح هٌريظَعرحاَو ةرفغفمهل نسخ اذ غوت حلضلااولِمَعَو اوُنماَنْيِلاهنلاَدَعَو هب مكْنزاَجِيَ
 2 3مم َنيِذْلا لا اهي ريحا ُبَحْص 20 2 كو نبيا اوبْدَكَواوفكَنْيِلاَ

 0-0 هب اَوْكَيْنَيِب ميا كلا اَوطسمَي نأ شرف خه وقد
 ع َنوئمْرمْلا لكوَيلف هللا َلَعَو هللااوقَت وقتا نك اَوداَرأ

 يا ةوعوض متري لاحو ركو دارا اكمل نتن وا كل كس ذامغ بصب م سال نامئاج وو اهدا : يي

 لري جت ب لورد ء حايك ايب فس تنسوك اك اريج« كس لاب عم نتي ورك الوعد تمس ههنا نيس ارو سرب
 اكىلا كس ةقداص جري لا ذه هس لا وو ركق تسب ىلإ ريفا تس لورعاك اوت جس كك قالا ابدأ
 الوعد رعي تيم لوتروا ج بج ماك كلتتفطلاقت قش ماها يمد وا جس حسك ولاب ضل رس ودول« لاك تسل
 لكتيياعر كلوي تروا + [ف لع مكي < دامك بش مكلخب لو جايك ايف تنسكا هيج هك



 " هراي  ةدئآملا ةروس هلل مدد الج شف لانج
 لومخمب اضعا عجروا جتا رول ءري ماتم كس ذوج كس مدّفروا ل ني لاسر يرج نت لاي لوم رج اود (نييبعسك) رواء ج تسب
 لقيت قفإش ماما مروا «جس ايد هدئافاكبييحرتبسدجو لش تراهط كءاضخا ننا لصفاك حر وسما نايسرو كس
 قاوم لت مركاروا ح ذوخاب حس (تاينلاب لامع الا امسنإ) تنسزننا كس تادابعريو تين لي موضي بوجه دوا ع بم

 اموت لطرف تنل حاب عجرم ىلإي لن لسكن ايلا دم ضمد مترك دوا ورم ايل كل سقس« ورل ايار كل اس تسر اهلل حررها
 لإ وجواب كس م روا وم كت بحس لاقرو ة# مناي وجايك دح نتي دج[ حس تباع ساق ضلوا سم
 كب رضد يف 00 "عل تيم عنب" وك وحلا رواوكل ورب نيس اف( ل اكتشس ن قثن)وركرصق كى الاب اوان بايتس

 دلل سر ل: باحات روس ماجع نزول مس نر 06 ب يس تطسروا جس كس كس لئاصلاءابروا«ك

 تس ثدعال نكس اتبايدد نا اباه لنك ل اك 2ك راه كف مروا لسوء وضر يدا دابا
 اك وتمنى ا اكان اتجاه انركم احتقنىئياريوا راجت كس ركن ايي نا وقس ني دوا « سكك اي حس لومانكد وا

 تا ” هس ممبج كاياتت»ل اتسم لاقدفر لاخاكدبتل ا خسارواو ركوايوكمالسا تضثوا غيسا مثواورك دارت

 ا لي ركدشي متمارخ لي مرق عشسروا لإ مرفت اكل ل تاب: لارج ايل 2 لوققرواانم ذمتك هتابك تذو سكت عيب

 تس وزار لولد ىلا عقدا بشالب ور ؤ تس دقلا حس ف ركربع ضقت بب راب كس دبع وم كس تسددألا دوا «لي كد نيب

 قطار تاس قوت لا كل كسدطلاوم سال نامياجوكو اساء اقققاو ىلوا ار طإ حهوالع كس لاول ءبسانفاو

 دجتاسةس نا مثلك هدامآب ب ساكن ند كودك ا فكس او ةيبسد قتادك اسكس فاضناروا لسد تسد اي

 لدعرواوركففاصنا دجتاسسكس كيارم نو و تسوو ءوركل صاح رقم انبا حس نا سرج لكى سو سنا ملء وركش فاصنا

 اكيد دج لك اوك وووس عسر ابعررط قول حس لاادقلاوب سليب وج ومر سد 4 حسدقلا ع بس انم وداي ز كس ىائادخ

 دوا ءعس تنبه وروا سم جاروا ع تررفخم كل كس نلا كس هدعواعتلا ينل ايت وا لال نامياوج كيك لوكذلنلا

 هس ساوج ورلد يوكن اسحا سا كس دفلاوم عال نامي ادوجوو ل عسا ء لن قمن وو وف لح لجو وت[ ىرامب دوا ل كر فكك ولوج

 000 ايتام نلاصتتنو مثالا اح ني كى زار تسدرب كا ايكو دارا سس لي رقت مويا بج جايك يدا دابق

 هدارا اكس رك جتاسدس راهب واك ل اهكر طظوفكس لاول داإد كلود ناد تاهت وق ع كاش
 - يس ايان ورمي ىدشلاوكن ولاو نامئاوجر ةسدؤ تدشلا تس كلل

 عاف هد + م 5 يوه ٠١

 وج جسم عل 2

 -ج باد” اكل اول يارصقم كف اضا لاا َمايَقْلاْمثدَرأ ىا : ٌةلوق

 تقام دراسة ناخبا رع رايس رض نات لاو



 (ةكدج كيلالج شف كول انج ذل " هراي ه ةدئآملا ةروس

 -<س ىرورضانوماكت رابط دكي حف كعرورشاهفلكالاع جس

 تا ومب ع عما اًذإ ع بلطم كمتمق اّذإ نوي باو

 ؟ج ةقالطانوكل شل اع تت بج انم لدار اكرمتدراركل وب تمق اوني

 داراكت ايك/ايلوارم ببسركل وب ببسم .(ي ب هداراركل وب مايق لابييا ذهل« يام سا دي 7

 -ِ ايكايلارم
 -< باوجاكردقم ل اوسيا قكذاضاي «َنوُيِدْحُمْرنناَو : يلو

 كي اوخ ىرورض ركل صاع ترابط وو هدارااك ةولصللا ىللا مايق ىكبسج كج. اتوب مولعمسس تييآددوكن اوني

 ؟وتنإب ون لاح ترابط تس

 بس رت نركءوضو و زان كس ذرب دك حس قاقق اك رب كاوتش ترابط بج كج ىرورضعتفو ىاووضو ناو

 تا سكس هرسكل ءافرؤا فكس متحفا شل /اع- اسك رة ءافرواور ل 2 قرع «قفاَّرَملا : قوق

 - لع رن تك ىف مث نإ ودراسات: نايمرد ل كني واو ذاب دج لو 2 تكولذوج لاء

 دوام اش نبا« كك ضي اهكفس تروا حس هدئاذإب كابس تارغ شن ِقاَصلالِل ُءاَمْلا :ّنلْوَق

 ايتعا فسهاروا كلاب ماا ءووركق تسر كلا ومكر روي هانكس كس كسقاصلا كجسابأ سكر
 دفيطولا ماماروا جس رادقم بِ[ لحا جابك بجاووكر ارم لثا ل لتاطلئقتت قفاش ماءاروا ع اهكب ججاووكب اعيتسا

 حسمُهَنا' ”«ساومدراو ل لل *ح ثيدع» وال ظ هةفن ب 1لسوروا سي درارق بجاد اكس أر حبر ذكائك

 “سأرلا عبر ردقب وهو سارلا مدقم ةيصانلا ءةيصانلا ىلع
 ما نر وو و <

 كى صفت و | ّلاسكروارعاع نلباروا حف نري دختاس ك3 ف كس مال لج لس ءارشود لل :مكلجرأ ء«بصنلاب : لوف

 هربت دوو كت ءارقف التخا ىاءع كد بسءا ٌرقّلاب ب رسجلاب :ّنْوَق

 قروض ريو زنك عش لبا روا حس بجااو ىت لسفر يد تنم لاء اوم ف الثا نايمرو كس لوف السم

 نسا ةع اس ايقاع ل

 تال ؟ لكتكس عت نايسروكس سؤطو قفص انس ريدي ةقرفردا لق ؤاددواح

 -<س باد: اكل اوسكيابي «راوجلل رجلا : نوف

 فطع مكس ؤ و لبث تروص كت ءارق كرجل تح ذي دحتاس اك هرسكل مال ل “م كلج را”ءا رقت تب“ اوني

 دة. فالف 26 "تنسروا لوسر تنك وج اك 6 ترانا عنب ككالاعاكوم كاك تف كذب

 ل لادباح يناك ونزل يقله قر مس درو ا كياعرم الرسم كلج را كعب باج لسع فاح

 - لي تك نآ دان رتل



 " هراب © ةدئآملا ةروس « مدد تلال ج سف كلاْنَمَج
 3 يه

 جيقلوبفل

 :تايآابر

 مالي ناسا ا ذبل ماعناا ذب ليا اكىلاعترقلاكوج ءامقركذ اكل وزب لالح كت حار كن اضا لب تايآ كري وا

 كل كح تراهطروا«جس ىرورض ترابط كس ذافروا هس زامفدتير طليااكى را ذك كشرواءومرا ذكراك تنكس

 ا ا اا

 ىلإ رك روا كس رك صاح ترامب كس رك سي وضو ققومج لمس هب ايوض روا ترك دارا اك تحي زار بج

 ركل اع ترابط خس تنبانج دوا ءوضو سرك م لي تروصىا توجت ترد دقي لاعتتسا كلاي اب ومن بايتس
 ورعتم حس ءوضو كيأ جس بمجتسدتدبا جس لاى روض انركموضو قوم وضو سس ديجي دكا ءاكوب حررط ىن ليا من هيك

 ناد كلك ردك سي لع اكسس تيباور ى ناقته ديرب ترطح لع ملسم عيب نإ ااج انمي للي زاب

 دنج تس ءوضو كيال ا يك شع 8054ةذاقققر ع تررطت, لدعم لي زارغدتجج تس ءوضو كيا ل انيفؤلي ترضخ

 رصق» اك ةةقلف يآ« جس ايلا رصق ماكي فس لثرل/ اءرف ذاق بلآ ليدي شتم داع كي آ انع ذي ني ذا
 هس ب آ اي وكب ائاج قانع ذي ب زامفدنج تس ءوضو كياركس رتب ووضو م زان كس ذاهفرم دج كاك اق نكن ايجي
 -.(يابر فكل كس ذاوج نايب لور وك

 حررط ىكا إذ تل تنسو اء عري جس ضف ليد نكس لقطات را مااذلا ف لي ليي كان رول انك كيث ءوضو

 - لت قتلت ضم توك اءالع فك رك تيك ض فر الع ضان اين لي فتج كداب ىذا

 ؟سئأب لج لظاو لعب ندي لس ينبا
 طاووس تيياور كر باج ترضخ, كلاي رفز ماما خ# طوس ىرورض انور كس ل هيمن اك وت

 ا امك ب لسع اكل سن هس ايكت يباود فس قارا

 اكل دوك ثييدح كد يرعوبا لع ملس جنين ابكف يعض ريو رالص نبا دوا قر ذنمج ركاوكث ييدح
 وضو حررط ى اوك اةتيئفل ترضخ آن ليك ابكروا سس تحت طيسا كتبت توم هريرطولا ترضخ كيسي لص
 ملك نب لظاو للي يدي لس اينبك لج قو مريع الك وقلما ك ءاع دوب حس ثييدح لا ءاعكيد سو سك
 نومطنوم ل .اةتقلف بآكجس ىكري ل ثيبدح لا كو يروا جن انج « جس اج اناح ذب كب قاس لكل سس طال سرا

 تيم كن نلبي كي فاح تدق كدفلا ل ءاضعا كس ءوضو ناد كس تمسي ياسر فرك ديت كيت

 -ةاعايوكك مي ل 0

 «| نسبي مد



 مدي تاج خف تنل نَمَج 0 < هراي ه ةدئآملا ةروس

 از تعارب ثيي دع هدو

 ثيدع ىلا بيش نب رمت ل 8 اك ةقالتةتنا تق و ريرم وبال ايك ل اتا ري لأن ناس ةريرم ولا لس اينع ضن

 نالت ليم وضو صنوج :ايارفذ_ةقفاقي ترضخ آلم لل جس شريد دادوبا لا دما دنس اكس فانك

 5 “يك ستي ا ذس لاعب حم كدف»

 باوج اكلنا تكا ور وكري
 كف سوتا ترم ناك اضعاكس ءوضو لن ثم دع للا كب سيجش نب رت كيس ديب فس ءالع تل باوج اك زا هدوكذن

 مولعمسس لا ءايكمب ساقي ذس لااعذب عدم كس خد نع م صوب لو يلحس ثي دع للا كس ناسك

 خنق, حسدع لدار لاي تيياور كب يعش نب ورمي ةنلسا ع ليافتت وكلش ثييدح كب يعش نورك يرجو لمد

 < شافس لك دايز لشرادقم لج تاور كو رج وباروا هس تنادى

 يب تس يلامشروا ىلع انتل تيياور للا هريرج وبا لك جس ىبب لضارتعا كيري تيياود لما كو يمرج ولا تررطح

 را دبك يرض لير لن لوتاور عت لك بيش ىلا نبا فنصم.[نلح ا« ستاك فرتكا رك جس لور تيدا
 هس دوج وم ل ارنب

 :فالتخا اك اروا ناكر
 كس قلاش المتن هقيطعوبا مايا جس 5001 اي اكرم سدو كيد زك دا مايادوا كلان ماا عس رف عاكس لي ءوضو

 نوثود نا « كيناج وم ادا رف تكس نبل رك 2ع اك تح مس 0 دانك اعتق قفاش ماماروا اكرم امتدت كيد 26

 ف2 ناكرتس دون كيد زنك تارح

 مكس ب كلم اكتءارظ” عيش حس ل /ئأف التخا كى كس لي تمد والعكس تن ارضع ييش ل لسلسكس سا لاا

 مهيسرص داهمت يسع
 لس ىقروص و وفود سكن نور لم بادو قدا ديباي دم س ترشايمواوخ تانج « او رهطاف بنجم تنك نإ

 -( ني رك ظح الم" تي[ ءاض ةروع 1_2 ليصفتي زم -تبجاو

 دوال(!” )بتي ءاض ةروس عرشك لكي (ةيآآلا» طسقلاب ءاَدَهش ِهّلِل نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهي

 -ج لير زان آكس هدئارلا ةروس كدت سود



 < هراب 4 ةدئملا ةروس 2 منتج ثلا ك جفال نيج

 : تمت كى ناوك ال داع
 كج اح آل ع ثيدصءحاتوم يل فك ساو لاا« زان اكل ا جس تيب قت ئاوك الداعي رزاق: رلى

 هللا كابج آرب يطع ابك سهدلاو ىريم ذي ددبطعتم هس دلا»# ركن إ تل قلق تفاقتتر شب نب نامت تررط>

 .اا[ رفذ_ قفل يآ آخ[ تمض اك قفافج ىج دلاو # ريد انج كل وم لونا ل كس لب نبض هاوكوكل وس
 20 اك ون لا اوكري مل كيا رفروا «ورك فانا نا يسرد كس هالو رواور ؤ تسلا

 هذ نير لوزن ناش تعآلا (ةيآلا) ,موق هذ كيلع هللا تمعن اوركذا اونمآ نيذلا اهني
 فالف كس باعتسا لس باردا ففي رلى فس لوبا سكس ل اروا فرش ن , بعأ الشم نع كك نايب تاعقاو ررعتم

 روف آى داررف عالطا كشناس ورجل د ذبوكي آت فور نس ىلاقتدثلا ل شوفي نصت يسآ كس كنا

 تيد كام ايكبم لأكل وصف ىرم اعود قاف وعتاب كس ن رارس يال ا 2 ركلات ناو

 تس داو د لباروا كت كك ل فير شت ابيب كس نلا بآل يم لسلس قامت ايل ندوات تس يظن هرياعم بسجل ب ل ماء

 قومه د ذب ف ىلاهتفلا اك 2 ريفا ار "اركب كيا ته دا كحد 1 ناسف دوبي تس كس كيبل 106

 هس لقازرلا دبخول تس ايك فنك سراح نب ثول بث سداب كح تيآلونعقاو ارسم كيا ءىدي د رالطا كش ناس لا

 دهر ةخمدنم كى ا«جسايدرارقل وف ناشاكت ألا مر يضؤب ا حس تيادد ى ةقئلتاةفاقت_ اب ترنح

 :مقاداكثرداح ب ثدوُغ

 ل ا ل

 م تخرو كيأر اولي ا ىك ترضخ, تكس وس وكسر رول لكسب ك ريدك لإن تك - باج ترغحتك ربل وممن ع

 نم باركت نوسراولروا ل راما حس تشروراوكل دسار [تس كي نس ثراع نبش ع 0

 كس ثور اف لبرج تررظتكجس هي زافتا لي تيياور كنف نبا «دقلا ايار فس يآ ؟اك ابن وكس جبوكم بس

 ل ثرراح نب ثوكروا ىل !انتأرا ولو ل :قفقلي ترضخ ذب كرك وعي سدت اب كس لاا راوي سس كرام بد

 <. ايكمفاضارول اننا لش دحقاو لا فس ى فاو اي درك ف اعموك ا نس بآن وكابك سل اجاني د راق با

 د اقتل لثرعقاو لاء لوم بيش تييارب وك وك لتس تب سلما و كس ىئادوا يكرم املس رو وكدتقاو سا تونك

 هيبتا تيأس رك مرف فير ولا تما لبي نلاسحا شارم يلا جيب حس ذتح كس نأ و فياوكيس آل يامر ف نلمح اي ب لوس سا

 3 (ريسافت نسحا) 9< نارا ذي ليأ ا: اكل وس كس تيار لكما لامر ف لذ انت اسكس
32 

 هت|نَسِي بي( رمزإ>



 (مددج تلالج شف كتل مج اذه 5 هراب ه ةدئاملا ةرر

 اَنْمَقَآةَئيَغلا نع ٌتاَقِتْلا هيف آنْقَعَيَو ُدْعَبْركْذ باب ةَلْيوَرَسإ قِيَقاَتتم هلاَخَأنَف
 0 ٌبيقن ٍطْبس لك نم "بهقْبرْسَعدمَه
 مكْدمأو ٌةوكرلاَمَسْيَت تو ةَولَصاممقَأ يسق مال نيل رْصُحلاَو نو فلاب كمت هلأ

 1 د رو ا ةللامحْصْفاَو يو رورو ل مّرخَو
 2 قانيملا كلذ َدَبَفكَن مفر هت نوفر ِلَج 1 0 آل

 نهتم اع لق !ا اوُضَقَنَف
2100 2-07 
 ناميالا ٍلْوِبقِل نِبَنال ةَيِيقَمُمب 2 ع نم مهانذعبأ مها

 دما ِءاََوْلاب هوَق ىلع ًالْيِفَك ُن

 طَسّولا لصالا ىف ُءاَوّسلاو ّقحلا قيركاكنا و

 26 5 2 00 م يهل سل

 ىتلا ةيضاوَم اوم نع ِهرْيَغ يوصل يوم تلا نيا و

 / ايت اليخ اوك تى اوسنو نولي ىااييلعاثللا ةغبق

 برمته +. همك بيب

 ا يحمل َتِحي هللا | نإ حَقْضوممْنَع دع 5 ٌفَعاَف َملْسأ ْنَمِب ْمُهْنْمِولْيَِق١

 ليئارسإ ىنب ىلع اَنْدَحَأ امك رت اوم ان ذحا لوك نلعشم ىَرضنادَولَ 0

 قا ييرْعَف َناَيِمْلا اوُضَقَو ِهرّيَغَو ناميآلا نن لّيَجَتإلا ىن ٌهباْوُركْذاَم الا و

 *ةمليِقلا موي لإ ةاضقبلاو ةوادعلا سب
 ةوهيلا نِهلاَلَفَأَي هيلع سلا راجين » نوُعضياوناكاَمِب يحل ل يي وس

 بنكلا نم نزئتكت َنوُفَحْي منك اعَئاَريِدك ركل نيِبُي ذّتخم انلوص ىو ءاَجْذَف ى
 1 ةعلش ديف نكي مكاذا يتلق قلزذ ع يْكَك َنَاوفْعَيَو نص مخل هلك ني

0 

 ىرحالا ٌرْفُكَت ةقرف ُلكف ْمهِئاَوْهأ ٍتاليحاَو م

 ٌنارق ,ق بْنكحَو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا وه يوتا نومك :َمُكَراَجْدَا 3

 ةنالشلا نط وال ل َنَمآ ْنأب ُةَئاَوْص َعَبْتا نم هللا باتكلاب ىا 770 2

 نيد ©ٍجيِقنسم :مُيِقَتْسُم طارِص لام ِهَيِدْقَيَو هتداراب ِهْنْذِإِ ناَمْئإلا ِرَوتلاَلإ ميدسل»و ةهجرْخُي 5

 زيزي وابل قلد 4 ثيح ئمَيْرَم ُنْبا حملا َهللاَناَولاَو نْيؤَلاَمََدَحَل
 َنْباَعْيِسَمْلا َكِمَيْنَ َدَمآ َنَنِمَسوْللا بانع َنم ْمَئدَي ىا َكِْمَيَنَمَف لَك ىراَصُنلا ن
20 0 200 
 ُكَْمِْنَِو ِهْيَلَع َرَدَقل املا حيسملا ن داكولت كيف فين دعاال ى "نع ضألا لستة

 دولا كو © ٌريِدَق ؛ءا  ِءْىَش نقع َهلناَوءاَمَياَم ٌقُلَخَ مَهتْيبامو ٍضْرالاَو توْمَت
 ٍةقْقَسلا ىف اَنْيبَأَك وهو ِةَلْْمَمْلاَو بْرُقلا ىف ِهِئاَمْبَاَك ىا لا ابن ملل د اس



  هراي ه ةدئآملا ةروس 5 هاا د طاع

 ْهَدَلَو بالا ُبِْذَعُي آلَو َكِلَذ ىف ْمُفَدَص ن ١ و يبي ةنعماب مقل نفذ انآ عر

 مهلاس مكلِرَّسَبلا نم َّقلَخْنلم ةلهجم نب ربت قولا ل كل وانس يخل الو
 تيرس ب َُلَعَر رِيْثَعلا ةَئْيْمْلَرفْعَي مميلعام مكيلعو

 كاتي دنح_.اَكوسشَجَدَقنِياَلَعََي مج رد قتلوا قا وظ لعل
 هلا كلذ هذشو لوسز نع نيو نيب نك م مند ِلْسلاَنَع 2 عاطف لع يلا مِئاَرَش

 دافني ماج نقف رداع لازم ميِد اذا الوقت ال نأ لد ل ةْئَس نونو ميو

 .هُعَْت مل نأ ْمُكِِئِذعَت هدسو ًاريوَقَىَتَلُك رع 1 يردك

 ل ير وو و مح 5 0-2 ره رج

 هس متعس لش نادداءات ايلدبعتتخب يب لش داب كس نآقإب دوك مدنتآ تلا راي نشر : "يطرد

 يقم (انلسرأ قلد انمقا مدفع < تافألا( بناج كرك ) حس تبيف لب لاء كت كرر قم بيلو رب

 هحسدابتقا كح ترضنروا تناعا لك هتابك تس كادوا كسر ديك اح لكد عد افيا يب مدقق يا هوك( نارك ) بيق كيا حس

 لئادغوارردا كوه ناروا هال نامياري نولوسرعريعروا ادا ةوزروا تر اق زامفذ_ مترك ميرو هيتاستس داب

 لقد لي لوملاب هيراوك مروا ءاك ل ودل ل لاذ حس مم ايئا ب قرابة يي وحكر نقي لعد ةيد نضل دغ كج ير

 هارت يكل كتب حس تسارهار هوو ايكرفك حس لن مذ لسع كس دبع لاء كلج قم لي رمض تن كس نترك كن ودك
 متتس جو كادبع كس نات ء كره خس ليطرما ىقب قم ليث كس طسو لع لاس قت «ءاوسس دوا ءايكك اطنخ سن

 با)؛ ةلسوم لات كس نقل وق سهو كى درك تفتك ولو كس نلا نس مترو يدرك ود حس تصر ب اوكن ا فس
 هس هللادجل سموه لسا اكس نلا ل دوج وم ل تادؤلوج كده ريشو تافص نا ىلا هيفي رتل ( عسي لاع اكن لا

 م لات تارا كن اك دج رات رت شدا« نيد لوب ولا شم ل ةئيسدرل كب كدي كسل دبودد جايك بخت

 ربع تل كس نا ءج باطخال فلل آي لب ند تس آروا دس آروا ءاختايدلا ذ تشيل لب هس لوهناصحرثك كس ات يكتب د

 لق س05( تس بيكىا) لإ ةسال مالساج كر توب حس لنا« راتج باك تايخ ىسد ىو ريم
 د: جاتك رنهوك وكول نا ىلاقتدثلا وتر تس قيمي حس ( لونك نلا) رواودركفاعموكن اق ( حس تلاعب كنا بج )

 51 بكف لوبن ايادبعقي ف م قاس لولد نلادو «جس روض عسس فيس تمي آ( مت )يي ىو تس ركن شرد كن امحا

 اتق ايكتياركداياكءريغو نايا س ليا( قب جس دج تكن ارك ءات يلد دبي لمارسا وب نس متكايبج لت قراضن م
 كح فالتخا ل تاير كس نادوامهي رؤس نإ رفق ردنا كس نلا فس موق ءكق كت يعروا ايدك وما رفاصحا ذب كيل كلما

 دقلا لث ترف آ بيرق بس اتركك سرسود قف رفرم لم يتخ كس لج ىدلاؤ توادعو ضن يل 1 كك ق اذ

 لل | متلي مرصد



 مدلج كلالَج شف كاَنَمَج م * هراي ه ةديآملا ةروس

 هداه قراضنودوبي باكل با سا ه2 از كل اوكن اون ؟ كل ةسركا ايكمو( سايد ) شن وج اكس دات وك ا ىلا

 روت حمل فلق بادر يان ايجاد ناكسيل الل هارت ب32 لسا
 وكنلامك <احاجركى زادت ارظألل واب تسب حس لي ناروا ساب راك ايي ركل وكل وحكم اسهسدابه تت سلا ث هدب

 هدروا ل[ قود حس فرط ثلا إي ايه يقي دم ن تحلم لوك دالع كس تعيضنيىراهظتل ب نت اترك يمان
 ملأ كنب بلاطاكاضر كس ادجوض لادن ىلا دشلا هل دذ لس ل اكن آرق باتكانن نقولا كياروا « لوفاق ىف (ةتففير)

 هادروا ا بناه لر وفا نامي تتسلل " كرفان ا تسهدارا غيساروا <. امان قلي رظاس ىتنالس سال نامي اري للا

 <حادخ ى مكرم نبا 5 يقيابأ نس لوم ايكرفكخ سكول نا يقي < اترك امنر باج لك مالسا نيد ( نتي ) تسار

 وكرم نيا[ ادخ رك وجيل ت نا« قرف ليا اكى راض كوج ع يبول ةقرفووروا ايدرارقووبتمؤك نس وبار وطاب

 ركأردلا« شئ انك كان, كح كر افد ىو اك ب اذع كسهثلادكل بج كاس انج اهانركك البوك دلاو ناو
 تلزشو برق * لو ب كسدشلا مع مك اتباك يار دع لي نا كس ىراصنودوبم «ةسو+دداقري لات ةسومادغ 5

 وكم وورمب قومي حنايا | لإ بج كس لاروا < دما كس باب لع تضرو تقفش كل رام: هؤدوا« نع

 ازموكم اييقيوورواوكب وبس ا بوبكت دوا اترك ايد د لأ زمر بس باب دوا« و جس لش سود للا ترك ؟ ايد لوكا زم

 تك اديب نانا سود بوب نانا ىو ىج ماكي تقي دأب وج هلوعت ( لي سوو ةيسا) متازبل اكعد

 < اءانركفاعمش هه «ب كك ناو: از قت وك تابقرواع كك ناجع باورتا ىو كتابت

 نايمرد كس ناروا ل ني ذروا لوثاسآ لئاض ارتعا لوك ل [ا < ايد بازذع<اننب اجاني د بازعوكل رواه اترك ف اع

 ماكا كح ني دروا ايا اي آداب 7ص لوسرارابب بانك لا اجا فر طل ى رواه كم لهنا سب 2

 لدكن ايمرد ك بآروا فايا سيلك سا اهقدنب حس ترد كيا لملس كدي[ ولوسر ليج ساب رعد مل عنو
 الاد يسد قرت وذ لولد لاي دامب مكوك سبك يب مثول اج ىدازسوكم بج جس لاس 79 تدم كف فروا «امق بأ

 ازموكم لي ا حس دداقري كرب هشلاروا ج- لاك يك رعى كتابت اااذيل هدا نم“ الاو ةسار و شرواايآ

 #ورلش غراا كسلا تكا لاش اني د

 (عارؤ ا د ج.م 9و و ا
 8 3 ىبيع
 0 اس مدي ردرب ىبيبع



 " هراي © ةدئآملا ةروس 4 (مددي) تل الج شف كل اْنَبَج

 -كطرشباوج هس ماقم الد سم باج َتَرْفَكأل
 دمة مه اك اغاواوءعرضاعرل ع ىءالتس ريزعت .اومت ا

 -< انركن ايدك ظطسموارق لووبي دصقم فئاتسلم ب مِلكلا َنوُفَرَحُي ل

 كسا ءةّبِقاَعروا ٌةَيِفاَع كايج ع ردص نو لاف ةنئاخ لي يلا حاكباوج ب ثنؤم ةنايخ 0

 يلام هنع ٌفغافروامهنمزيت باعث ٌةنايخّ اجب ك ةنئاخذ لوهناك هس لوم تءارقك شوا

 نإ سكت لال

 .مهومتدَجو ثيح نيكرشنلا اولتقا ىا ءِفْيَسلا ةّي

 ب للاخت انذار حلمت رورجب نيساءراج نمي «هلوقب قلعتم : لوف
 -راكل ذس مت ىدلاذ ذمه ملكت عيت ىذنا ءارغإ ءاَنمَرْلاَو انقصلا ىا اًنيَرْغأ 0

 يبرق 069 «ن فِ كطاالتلتاللت قلع هريقعاك جي روطس () ,ىراصنلا قّرف ىا مهن : َّيلْوَق

 دبس كيل اكل م نم ادغرك جس هديقع اكن يشك 6© «لئادغاىت عم ناقد هديقع اكن

 ىتاي لوسرب ارشبم لام كة ساي + كس ىراضنر واه لاثم كن انقككس دوبي ب هتَفِصَوْجَرلا ة ةياك : َقِلوَق

 < دمحا ةمسا ىدعب نم

 رت اراب الا ل اشنا بعطعا ذبل عسءازج كن ذو زحارر شم كبونذب مكبذعيَمِلَف «كلذ ىف ْمْثَقَدَص نإ : موق 1

 (حاورالا حيورت) -واشدرا»

 0 ءاولوقت ال نال : مْلْوق

 اكريلك ل 0 (ةيآلا) 0 هللا ّدحأ ْدَقَلَو

 لابو فب قلسسبع لس انركواك اوك وفارس ر صم رك اكرب مانا كس ساروا قريع كانك ا سن تايآ نارك

 -هساذاكل يدل يود كوبي لت تأ آنا لوم شعاب«

 ترق تس ماشدكم لع لرسا قب ليد شام كس مايق لتر مك افلا ةقتت ضسول ترطغ> جن لصاحب ع لبي

 8 هم تير دعإ كس تنكألب كن اوكف لبنا ذ كس الفات قوم ترق, هل كك جيذي تنوكك ل رع /

 000 ا اب لح ماشفت ك هل دجتاسوكل مارس زيكا يد ملكي ف لاقت شاك



 40 ةقرالذا س1 ا + هراي ه ةدئآملا ةرو

 اكس اق صليل لع لوكواكس داع م قب مكر ايا تنوكت لو دوا يالا اما كرك اسس نا نإ كس دج ل

 سايت كلادس م ةقلاشماق أ ةساجابك "ةلاعركن ا ك ىاهت الو كضوا فأول باقرب ماش ككل ءاهقر ذنب نيم

 ولين راب هالاالتياع وم كني بي رك هاش بج التلال اليت كوم تررطت, كس رو قروارو زر شدوا كل كس شاقل

 قلاع وك ورادرسورناب هوك« كدر ريقرادممذ لك ىلا ركل الخاو ىف د كس لقيا ياو تكس بت ادرس راب حس ل

 نايبرك لابي تاباىما لوى ى رو ز شرا تناطو تقى عمو اياديك تس ناداه ليك نر ملعمتس اناع

 هي انج ء سيمألاب تمت حس فس لعس نارك هوز فوت ناادوا لب "احد تسيب هل وحس لين رس ىلب تس لت لي رك

 مولع لوقو روا ليز ساروا كى دبعدب ةس وتشد ويمد آوراب رب لس ف آل ركمولعم تس الاعلس قلامتم

 هليل ن_ الوتس النفاذ الت ئكوصروا تك راب تمم ل ارسا ىقب حسبو كى مش عبس دك ايب تالاح كى روز ش ىلا

 نتنألا 16 ىربعدب كورادرسوراب روا قرب كل ارسا ىقب لع لو نا ءايدركر اكن تنس

 ل دب ا كرسو
 نومماوج ءامت يك يكدنباي وكل مارس قب اكدر غو ةوكذ «زامف لع ديبتس .رصوو سا ات كى دبي كم اجاكس تارا قريع ارسود

 اركب ضرب جس اك الدداي دكه بدق اس ىلا لن تاي آناء جس اك ر ذك لبيع نارمعى آ ةروسرك ناك يكاد ل

 سس ايكمتادول وكلا ذس لوبن ات اي يكدنب اي اك وريجيدوا كرار رف كن املا رخ آند اللا ةلقتلت وكوب نب طم كس دب

 فاصوا لس انتقال نا, زلارث ب وا اللامع كسك لي تايآن 7 كح اروع اءبدد دايك اك ارح بول

 لاقتدللا تس. هعضاوم نعرملكلا َنوَرَحسيو بئاج كير كى اء ىلا رك فيرى ونحسروا ىف بي نا نيتك تارا

 ساروا سومر افرك ب لوازم ررط حرر طال وي تناك اك اء هددت اقري دبع خب نيبال دوبي هس ايا رفوراشنا ل

 ايدين اكلاءاو: تسبب كبدي بسوي اي ايلتس تلذ شيب م اناكد وبي سترات سوم داهدو تس تلا نر
 هكحادغةساجن هس لي دهترنا نسا اكاوميي اك دل اء تك و مدنا كرب تنل لاهم كس قتل بق بولق كس نادل

 فرك سا كنا كشر كشر فسح شكك 224 [تمعيضوجو نالوا كذالك سكى ديت مال

 تب امان سالك ش اسيا لش نلا كول زوم حبلا «بس ىلاج ومو كيسآ عرالطا كج قراج زونت_لسلس اكتضايذ

 - كح ماكس ذكر ودوا كك فاعمول اي آءه روف تتلا

 حس نا قاف ركل وسر _كازقي نصمت سار الزب ب7 ناري دج اك وبق قاب روا لويلاعادب لكل ارسا ىفب ل قاس
 تك راج ىو تييادبال تققت باسل ىذ 1س تيآل اليد آد ايدكى لا لس رك ءاعم اكتر اقطو تغنى ا

 « نب ركز ادعار ظل وب رار ركب كارما 1 ليك ف اعموكن ا بآقي «نينسحملا بحي هللا ّنا حفصاو مهنع ٌفعأ

 هيلز هب هير ار تيرا رة ق اك



 ا وزاي 6 ةدقاملا ةرؤس ا مكنه تلال ج حغف كر انج
 اكراضندب لعب تي 1 اءافقرلقاكدب مانا كس ساروا قكبع ىدوبب لع تي ادام ئراصن انا اولاق نيذلا َنِمو

 تادعو ضروا لا زثفا لش لب آكس نلامك جس نايجاك ا زم كارو ك حشربع ىف قراند ك/ جس اب داجايكن اب لاح
 كج لاب تمايقانتج كى دلاذ
 ؟نث تس اردتم هوك اكد اديب يشيب حس تالاعكس لوم هيب لجأ نوبي
 وجدا ليث دنباي كح بهذ ّفاسيعروا« ل لاسيع قاد وج كس ابراج ايك ايب لاح اك وت اسي نا لع تيه روكذن :بإوج
 ىوقوو تاج« ليث ةيداغ تس تسربف كل و اسي تقيقترو وو لو ا: كك #5 ني دبس دا ةيسرم رك وجب تلبس ةيسادوخ

 قارفال لعاب :قانمكس تيب ناو ةلورت توارعروا لا فا هو رك لج وكوب ا لوب تك لاس يعوكووخرب روط

 بدن كف التخاؤلاب ردن ىك بسجن بجاهقري داينب كبس للف الخ او

 :تراثباك انقفاقي باي لبث
 لآل ث نا:قفلب كات تداشب دوجواب ك تافيرت د وكد ص, لو دوجوم لع لوختاب قس مان كس سولي تتتسوج نأ

 لي كس تفل لع نك كج ول قو لردا نم اكسس موي فس لاي دوبي بج جس لس دايك كتر قب كت

 ايما وأ ايل ؟ جس نوكة رج اهي ل حس ىلا سس لوب لاو ل من5 تل لماباذس لات( ع 576109 ناك كتبت

 هتايحلاد تركك ا يكل اوس للا فس سوبنا قل /أإ د باوج فس تاء جس لأ هدا ايل لوم شابك س لاس

 ([هز1ءانحويإ ؟ج ايد لوك متر اى دو
 لي تمد لثددب لوك م لا فورحم لك جسانوج مولعمتس للا ؟ نيج نايك كس ب هدرا داب لوك روك

 -< ماظ حس تالاوساس يدادك ا يجعلنا تا ًائيقب جيرو كوت

 تاخشا ةكوللعَحَو ءايْيَأ مكنم ىا 0 لاهم اول داوقِئهِصوعِل سسوملاَقْدَ زكذأ و

 كلذ رِئَغو رخّبلا لف و ىولشلاو ّن نسم 6َنْيِعلعل َنماَدَح أ ٍتْوْيمْلاَتمْكْشاَو مشخو م مدخ

 اوم ريت مراد لعامل ؛ 0 و 2 ةلاَبتكقلاَدَسْدعمل ضل ء اووي
 وف ىوذ لوط واعاياذن ى 00 0 0

 راخناو نو هللارشنب 0

 شجي مرد



 مج نا ج سف تزل نهج و 5 هراي © ةدئاملا ةروس
 كرو تن بهذا اهيفاوم دامب اهل نْلاَنِإ ىسومياَولاَو© َنْيِصْوُممسْنُك نا اًوُلكوَحَف هذا لَعَو دغر
 كينآ الو ني الإ َوَىِيضنالإَكِمأ بن ٍذِينْيِج ىسوم لاَ 0 أ هر اا” ها
 ىا اهلا ل يناعدّلق © َنْيِقِسفَل لِضْفاَف ُقْرْفاَف ٍةَعاّطلا ىلع مهري امهّرَِغ
 ٌةَعْسَي ىهو نضال ىف ّن ةجبرأ اهو د نأ مُهلَعَْمَيحح ةسذقملا سأل

 و
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 اوناك مهنا ىو فنقول . نزعت اتالم هنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا ُهَلاَق َعِساَرَف
 ىتح كلك َر زاهيشلا َنْوُرْيِسَيو هنم اًوَدَتْبإ ىذلا عِضْوَملا ىف ْمُهاَذِإ اوْحَيْصَأ اَذ

 مالسلا امهبيلع ىسْؤُمو ُنْؤُرِه َتاَمَو سْلآ ِةَنامَتِس اًوُتاَكو ليق يق َنْيِرْسِْلا لي نمالإ مهلك اًوُضَرَعْنا

 ٍةَسّدَقُملا ضْرآلا نم ُهّيِ : نأ ِهِتْوَم َدْنِع در ىو َلأَسو كيلوا ًاباذعو امل ةَمْحَر ناكو ِهْيَّبلا ىف

 هعس قب نمب َراَسف َنْنرابجلا لاتقب ٌرأو َنْيِعبرأل ادعب مشوي ئيُثو ثيدحلا ىف امك ُهاَندَأَف رجح ةَيمَر

 هدْئْسُم ْىِف دَمْحَأ ىورو ْمِهِل ااَنِق نع ّعَرَف ىتح ةَعاَس ٌسْمّشلا هَل ُتَفَقْوو ةعمُجلا موي ناكو ْمَُلَئاَقَ

 .ِسدقُمْلا تِئَيلا ىلا َراَس َىِلَيَل َمَسْويِل الر َشَب ىلع سِيحُت مل ٌسْمْشلا نأ تيدح

 ب ست ب هدل ردا و
 لايخاك وتمت ولا كدشلا متوكو لكس موق ريما ءاق ابك موقفي نظف ةلةت كوم بج درك إي دولا :رمهجي

 ايندوج رك يدوب هو لبر وا يانبهاشداب الاو تشو واب لبر وا تكس اريهي جن هس ل فس للا ري اطع رد ةسلاوجورك

 وم لعد ل نا زرس لدقم اوك لكس موق ريم سا « هريدي دانب تارك هي ردنمرواء ئولسو نمت يدش و

 تلاد جس ماش ( نا ذرسإ)هودوا سايد مكتاك فوج لظاد لع للا نت جس ىددكأ (مان) دامت فس فلات اج

 باو7 هس لوبن ء كس اج هر ركود رمان لب لوى دا« ٌةاجوجهدروت تسلك ع س فون نكد نرد لذا

 هولا ١ ممل اه زرع لابد مت لت سد كول تدرب ذ #فيردؤق اطر فذارد كس لس داع ما وألا د ومس إيد

 رطلاوت هك فس لويد اود نا حس نا« ل رايت ليل هذ وم لاو م أعل لك سس لاردهورلا ناب ءلج اهرب لك سس لابو فأول

 التفتت وم وكت حس لت لورادرسدراب نلادج نت بل اكدوا حري هوروا كت س1 تس ذكى دو فالغ كمت

 ووو لادن انجايا رف م اعنا هيل كس تافح حس (ءاشفا ) فس دثلارب لوفود نتن اق اجيب كل كس لا تنل ربا رج نس
 هس لوي ارك لورادرسركيو فاطر ءاعكر لع زار يصسس هدالع كييك كوم تررطتتوكتارولتم في | فس ترضخ

 ور تن نادوا دي قريه ذاورد كسرهش لاي كس نا «ةكسوم تسع تسي ( ل ارسا نب) لسن يش كس لمن يدرك ار افا

 «كوعر بلاز ىء مت يقي ل ةاجوم لثاو ل هس ذاورد مبجب دوا ( لج لول لدا كتم ) لل مك لوو موب

 ل ا ل ا ل ا همام



 "هراي ه ةدئآملا ةروس ام مده تاج شفت انَهَج
 بدا داهروا ملء ليث دوجوم لابو دو كبس كس لت اجت ذرب لابد مت فاتت قوش اك ابكى يرمي ) ذس وبلا

 راكددوري رهن سا ايكض رع لقتال اتت كوم تو لا ف لإن سلوم نيت طوفتتس لال لابيب متو ل حس نا دهاوأج

 « وكر كروي تع اطاوكن ارك ونت لكل راكد والعكس لوفود نا لييروا شكل اءاكاى هوالع كس لامي دوا تاذ لبا لش

 ل ىدققم شا كل كس وكول نارك ايار ف تقتلك ةيقع وم فس ىلاتدقلا لع دكا سس لوأول ناي رفان نا لب وف

 ابع نبا يب «جس رفوف ( تمعسو كى الدوا كس ليد لادررسرجت لب ناز يب عس عرونميل خاد كيت نواس لنا ج

 د اسس لش لارا سك ايكايكتيياورع ل اهكش ىرتذك ري تلاح كن لامر فان نلإ بس لاق اك + 2

 كده نا لاح رواء ىتكءادتبا كرفس وهما تلابتب كت سوم لج لوول فوم عببسج كه عع ركنا

 كت ايكابكم توم سئل اس سيث وكارمن كن تكلس سوفا فنا تس اوس قوم تن للسىردب نادل قت تق كل لي
 م ايق اكييحم اتهم ردا ءاوم لم كينج م اقم لاذقنا اك قنا ةيتنت كوم رول نورا تيرضروا « كت( «7.٠ )وكل ج دارت كلا

 الو اند تبسم ةيسا تنذو كس لاننا ذا ةلتنت كوم ترن اهقأبسا ذع كل كح بس نارا تصتر كل كح لاوأود نا

 كترطتروا جس دراو لي ثيي دعرك ابجي دركب ير ثوكن اد انج سدرك ب يرقرا د قم كدت تب كيا حس لادقم شياو ن امك

 وك وكدليقب ( الز ةايلغ حل ترطح )ين انج ايد مكتاكخ# ركل انف حس هبا بج ايل انب ون دعب لاس سانا موك فنا قيلت نر

 لابي يكل كس تعاس ليا هنحاو كس نا نرد وساق داكدحتج ذود لادوا ايكل اق حس ناروا لج رك فس هارمت يس

 كك ىلا خيل ترطت> طوس حيروسسك ل دنس ىلا لس ده ايكت ياورد « قلو: تنارفتس لاا

 -اهكرفم فرط دقنلا تيبب ل فلاةنةنت حي لن نتكلم لاا نا ءايك اركي
 خابر د ج.م 910 هك دا < ست دم ١

 اقل قبلا
 ؟كلك  مكنمريثأك :ركيف :كاونَس
 -ج لات يحالص كش فرط ٌةقيقح شي نك كاغلتا :(ُسلووَج
 نم لب قربت ضاع تايضف اتاطمري ملاع لباوكل يمارس قي رك هراشا لم سا « ئولسلاو ّنَملانم :للوَق

 قل ساع تايطف ىو سيدك ىولسو
 مكس لاقخا ىكييروا اكو ضر تخلع لع تدوص اوس اعدل كس لااتطا ليي ا ءامهيبلع هللا معنا :ٌقلوَق

 كو ياخ فص ىكن الج رار تروصلا 9و قل

 دهس ل شك يلا فاضم مال فلا لبي بايلاركا يدر راش كس كس ةيرقلا تابريشتإ بابا ملوك



 مدد تلالج سف لانَمج ا  هراي ه ةدئآملا ةروس

 لوب باوتج كس فو جرم انج فات مالكرواج.يفانيسالاو ٠ َنَنِمْوُمْمْنُك نإ اوُلُكَوَتف هللا ىَلَعو : :يِلوَق

 طربا رشم تنك نإءه مرقم قلاب ولك و ت هللا ىلع ءهّللا ىلعا ولك وتف اوُهَّبَلَتَح ب تدابعي ذقت

 تار, يف نيتسار لمت < ىخَأَو ىسفن الإ كلما ال ىنإ بر لاق: جاب دكت الد اولكو تل اري شع فوز

 جرح ارب ءاثشتا فال ء عسر نإ كيضَأ ال. ع لوقم اك ادعإامروا ع لقي لاق« فسانلا ترص اهلنا

 بتسوي لو“ قت
 م
 نار كارول كوم خر قاوم فطغري تنسيك «كِلما رك« ب# لاح اكل ويت جروا بضإ عفر لي لا ئجاَر : لوف

 -اكةردرج وج فخرو كدا و: بت اكو ج فل يما
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 -4 سرة لاوركرسء بع اركب خت عرراشم ( ض) هيَ نزف ١ : سلوق

 ءا تو كى ئءالاق ٌّيَسأت ل صراع ركن دحاو عرراشم سادت «يسار رص( س) ءامكد منت ”سأت ال : قلو

 -لوعطقاس

 دج در يك سد اج
 2و فل

 لكل وبر عل يمرما ىف «م دق سحرك جسد دا زاكبطخ لا كسلا وم ترف (ةآلا) هَل ئسوم لاق ذإ
 لي دك نافل ةلةيلت وم تسرح تتذو نما تت تركع سك و لفن هت سس قدا آلي انيس سس ارغنورر زج ركومدازأ 1ت ىالغ

 ,ولج نيطسلف لو نيس اكن سرك مدار وكل ييارسا ىنب موق ىف اطالع كوم ترطح قر يلو رج ىو دروا تس كرت

 ب جرو رف سرصم قب همس نمير اج ني تو زاحءوركى ار مكتب ا دوخر واو ركرجاب لاكذ حس لابوك قلتم وق بص انو ملام
 اكلة يلع ىوم ترضخ طاف لاس مّ 316ه« ماي زاك حروف كل . انودا ياعسل "ملدا اها

 لوا باب ءايثتسا يوكل تاراقا كار يبجو م تارز قرخ آل كا باكي آكيئأبسجروا ساكت دس ىلا ديه ىكا نا. ذاكي مرق اك

 .يع ضيع اياسبلا اكس دوجوم قع رقتر ضاقت يكول جتا بركاء انن زارنا

 تسمو  كلارأل قرع أ كدي” سوم رايك لاس وسال اح كس نورخعقاو ترصمل بي نادم كس بآوم

 ريال ا]ياع قت تررطح روب عروسات ب_ وقتل تر ط> لسير ين نس وم قت حس لب لارا نب ايار

 وكل ويبن لثبروا ومب ليي لب ارسا ىفب ىتوا شاب ددعتم حررط ى ا: اخس لام اسا قبر نب ىرخآروا ايكوم قش

 تيكولول فالف واد ترظترلاو كس نااروا فة نايل ترضط> اريج« ازذاوف تس تم اشداب مي ىلا قب

 -اهتقاتوم قالطا كا ترب ضريح ب حاصروار قطو وادا آرج كب كل اكس تمشتو واج ل ئاز لسا قالطااك

 (اصخلم ريرح نبا)



 " هراب © ةدئآملا ةروس اء مدي تلال سخن نتلانَيَج

 :جسماعنااكدثلا طك ت ونت يكول
 تيك كا جس ىو ب تبه انج ارب قالطالا لتي جس ماعنا ٌلادخ ىكت يكد. ررط كت ونهج ي بلم

 نابي هك اريج جام رف روطكس ماعنارك اكس اندواءاحانب شداد ابكى ىلىلاعتشلا ف لو مزج ىرب قالط الا ىلع
 -(يايرفركذ ري روطكس ماعناوكت نيكول

 مكس كلوب عررط ا نوسف اكل ا نس بيرم نلارطا شر وا جس طلسمي لونج لوباك كتي روجمج ىو رطل رغم لك آ
 نت تييكول لاصرت« لإن كن سل بي رف ماد نا ىتراشسدو رج باساب شوت تسايس لا ريسا كس راك فرغم
 جسرا سدد دارب تس تي روب وم قل لداع لارمككوواربرساكت مول

 ماقم«لوناكى ولسو ْنَم هيتس كك #زاو ل يارعا ىفب حس نت هراشا فرط كت اءاعفا نلا لب تمي هداك
 غيبسا مق اظاحل للا ءدريغو هر اني دان هتسار كس كت نذل دوك يرد كس كس تاجنتس ناكرف انو نقر اسعاك لاب لي

 تما تليضأم امي بادعب كس تحبو تلاسر ى قفا نام زلا رخ آى ع نيم تر لاح كم اتم ىلكا دوا تليف ل شاذ

 نع نوهنتو فورعملاب نورمات"”ت مرهم اقم ناي (سانلل تجرخا ةما ريبخ متن ايكدم لصوت
 دامو نكس لت ب وقتل ترضخ للكا ثرومبكس ليا رماونج« حس طورشمدبت اسك طرى «هللاب نونهؤتو ركنملا

 رص تذو ىاهت كك دمداب ركام صم كولر ل ناب نكس ترا لك فا فلاع ضسول تررططح نكمل هت دقن تيب نو
 ماك ن_الاقالؤباع وم بج « تم قر دابب كيارك 1 ىلارلك اقلام وقري سقما تيبب لنا للا« سديم ذي تنوع

 لس دهب دذ كس دامج دكقلاهع لاقرب سدقنملا تيب ردا ماش كك ف ايكودادا كين دج دإب ةركاج لبن ماش نط لاب آخ يبسا قرت ادخ

 ىيلاح رصف ىتدجتاسدوا ايد مكان دم لاو لئن سدقتم ضرا اوك دقي ها ذطع كوم تمرد انج هت ىرور ضنك

 (ريثك نبا) -ةس وعش دامي سكاس دقلاهقل مارسا ىفب دوج واب كس لا نكي لانس ىكتسداثب

 اتت ليكن _ ركمولعم لاح تسروص كن يس ف يفو كيفك ورا درس راب حس نلاراف تسند ل.ل كوم تسر تح
 ارادرسو وكن «دبج ثنح اب لك طكتسمت يكل يي ارسا ىفب دج ليكن ليش اعرسرب ثول د لوك يا مكى درك يك تكن لادا

 كس كتلة قوم تررطخوج لس نوف نب عيل ترطح يساوسروأ ابآ جاو تس لابد كس كه رود ند لمن ام دفو اك

 فرو ر نكماتسمت لب ماع عيت نس لوكول لاب« كش دام اد ك القت كوم تروج كس انحول نب بل اكدوا هت يس اهب

 ل دو آه فو دو زر خت ذب هس دش كس لابد نكي لإن قب ليرهخ كربشروا دودج دكا لابوك[ ديكر ا« ىدك ع
 ارامج لش ىت ناياياي تس اجرم ل رصممت شاك اهات عم روب ركب تسول رس« لكك يام اكن اك فتن اط دامب

 هس فك ل اكروا عيل ترضخ كريو لاح تدوصير لكم دق, لب اج لج لاو رحمت كح رتب حس لا «اجاج ومما
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 مول باوج اكسال وتم رات كه دابج حس دقلامعل بي توصى سوو رك كت مالم بم ىف هذ لسا كم وقروا سوم

 اك ابك وب ةس كهرب اظم كسور يلدا «قدذم ني تدب نس لا ١ ىكب ريض, ووركر السواك اي درب نس

 - ل سكيت لابي مو لركاج باداههقرو

 تلقروادارعت تلق لوبا ون ايكو روش مارك اصاب ثلا لوسرري مقوم داب ةورع بحب ني

 نيت رط ا حس يس آم تدل لوس هل هك تبي دول ايار راها اك رولر كل كس نيل صح لعب دامب دوجواب كس لتس

 (يزافملا باعت ئزاعب عجشو -امتابكذس م وقل شلالات كوم حررط لترك لانا

 كن



 هراي (هز ةدْئآملا ةروس ا موده ن0 اج جشف تنل انَيَج

 العالج
 2 جد شرع ل كارما لاجج

5 

 "هس لاس كيرا ع ؟فرط لك انهو وكس الكس مكديطروا تا «ورام نا انهم اهنو جركل سرع يمارس قباني وم ترم> : رت

 ارواج فرط نيسان د[ مارس اى اك ادم مك يسآرج س5: لاني بآماحارتشب كل تار يلا جدهم اقع لا كت ددنا
 ال يرش ع نلاراف تشو تحس ار هس تاروت دم كوكل رس ىف قب قوم تيرطع> ف انج هس ايكو لمن ثار دابة وسكدارك

 حي ترحل ثول د قيارك آف سدو لاري مام نس لفاق» ايكاور كل كس نس ركدلاطماك تنام كل نيس فو كيأ لس ب آ تس لاهيددا

 دا لذ لومار واه انت ليتارسا ىف ركن يحي قت "ناس زصو» تيياب ث دور لكدفو #دولاوعاس بلاك

 ماا لكن اب تن لكن يطسلفاوسيس بل كروا عي لسن ودجوم لكن ارواح سر تكتب بن الن لا كتيب سيل 20

 0 ودا لوي دث ايوا« لي روما قلوس تسر سراب سا نايسرد كس نيتشر بايو ناراف تن لجرما

 ف تر هلي تاند دفا ندب تطحر ردت وكبر قكس عرس رود ل6 بيرق سر زكل اس لتلاج بنج سد تاز

 يك قلت جوا ن وبس هب تسرك عروة الت سدوب لاا «ةسمج ل فاو لمن 1-2 قاطع ب اوم. ككل سارا نب كفن قت

 مرر وكن دما ساي دهس بناج لك رشة نإ ترضخ لور فيففاكس ندب كس نادال“ او+ لاقتنااك دفة الغ كوم ترطب مي رابعج وك

 تاليا مان م. هقالليا لمع ثقف سا ايكوم جر نيسلف قود لم لق تدم كير ب[ لم اضع حس لكارسا ىف. دج هت خالي اكن سلف اي 5 رك (انيرا)

 تسب آلا رد فارع ا ةروسروا ١ عروكر رق وسر اكل سن هناي[ خلو روبن واكتسبسلا باحصايل اذ لاب جس ماعد وبقت انددوج دم
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 ىلإ ١ ناقة ل 22195
 اَياََرقْذإ لثاب بعت يلي َليباقو َلْيباَع دأب ا كيوت ىلع بع ةيحن ايزو

 كتلك اة يهكلا نيزاك فلتكذاب ليباه هر امهوكل نملجفمَف َلئباقل ٌعْرَرو َليِباَِل شبك وهو هللا

 ل لَو دي زا اخي اورق ندمستوفا تينت ليدرمم ركل غ0 كابر

 َتْدَدَم ٌتْطَسب مشق مال نيل هَنيِقتَمْلاَنْمرلالَبقَسيَمَِ]لاَ ئنود كابر لبن َلَف َحِل َناق َتَتَتل .

 اين د كِل ف رد تبلت نكات ايبا أَم ىِلتعَلَدَدْيَلا
 35 أالو ثلا يطأ َنِمَنكَتق لبق نسةعكتر] ىذدا َكيإَو نيد ثايب ا

 َلئقدَسَفَلَل تنير تعّوطف 6 َنِْملظلااَوْرَجَكِإدَو ىلاَعَت َلاَق مبهم نوكآَف َكنلَتَ
2 1 - 

 ىلع لمحت مدأ ىنب نم ٍضْرآلا حو ىلع ٍتِيس لَو نأ هب عَنْصَي اسري ْمَلو لقب مش انمي َراَصَف

 ىتح هعم ِتْيَمرْخآ ِباَرُع ىلع ُريثَيو راَقْحِمِب ٌباّرَتلا شين ٍضأْلا ف ٌتَحْبْياباَرعمللا تحب + ا

 َِراَوَف ِرخْلاَدْه لَم 1 نع ٌتْرِجعلْيوِلْلاَكِدْيَل ةَفْيج هَ قءوَس رتس بَقاَوي فِي ُهاَاَو

 ٌلُيِباَق ةَلَعف ى دل ةَكإو لجن اَراووَنْرَنَحَو بنَح ىلع قوش م حبو يا 1ةَءوَس

 رك رم ِضّْلاَف هاآِ اسف رْبَمب وأ اَبَلتَق سيفتي 1 قت رن ٍ
 يبست ايحأَماكف الق نب منا ناباهايحََنم 7 َساَنلَلَسصآَمَسأكك وخنو ب قرط يل

 نين بَل اَيِفْوَصواهيمْرُح كاَيتنا ثيح نم هننع ىل ااعت هللا ىضر س ساق د

 َدَحْلا َنْوُدواَجْ ©َنوُفِرسُمَلِضْرْلا ف َكِلْذ دم منَ ايكو ٍتاَرِجُعُملا يلياباَنَلَس ف
 هللا 506 يبنلا مهل َنْذَأَف ىض

 ليلا اوُقاَنْساَ َِعارلااوَُتق او
 مهو ةيدم وثقل فك ير او

 د اّمَلَف اَهِاَبْلآو اِلاوبَأ نم اُُبْرْشَيَو لبالا ىلا اًوُجرُحَي ْنَأ ملسو هيلع
00 52-17 

 قّيرطلا مطب اَاَفِضَلْلاِفَنْوَعَسيَو ننييشلا ةناعئبل |وسرو هللا َنوبِراَحي بِلا اًوْرَجاَمْسإ

 ىرسُيْلا ْمُهْلِجْرآو ىنْميلا ْمِبِئِدََآ ىا ِفالَْنَضمَم جيو مهيدي عطَمتوأ ْلَصيوأاَوَحقُيَن

 مطَقْلاو َلاَملا َذَحو َلََق نمل ٌبْلَّصلاو َطَقَف َنَتَق نمل ُلتقلاف لاؤحألا بيزو ضو اًوُقْنيَوَأ

 َتلَصَلاَو نأ يلق حصر ىتفاشلا هيلغوبب سابع نبا ُهَلاَق طَقَف َفاَحَأ نمل ُىْفَتلاَو ُلْْقَي مل َناَمْلا ٌدَحآ نمل

 ُءاَرَجلا َكِلْذ ِهرْيَغو سبَخلا نم ليلا ىف هَميْسآاَم يتلا وحي اليف لبق َلْيِقو لثقلا دْعَب انآلك
 وبات 1 هو ج7 س57 ووك

 قسافلا َنيَّلا الإ راَثلا ُباَدَع وه ثٌمْيظَعُباَذَعَورِتل ف ادايتدلا ف ىرحمهل رؤكذملا

 ريغ مبب ميج هتان مهل ٌروُفَكَمْللاَّنآ اَوُمْلعاَْمِهلعاورِدعَت نأ لبقنِم عاّضْملاو َن َرئبراَحُملا

 لرَعطاذَك نيقيفالاق وفم نو هلا ةزكشا١ل تب ع طف ل دن هول شف 3 وذ كيب
0 

 ذل



 < هراي ه ةدئاملا ةروس ا الا سس ا

 ّئيفاشلا ىلْوَف ٌحَصأ وهو :

 نلا كس شاول« 0 000

 اج ) قكامكوك ابرق كل يت اعروا لوم ل زان كليا تس تاع أك

 م شالت ( عقوصروا )ابد نس ايتجب لع ا

 انيحون ( نس ليتاع) ودك روض كح ل ابك فس ل

 قتركا اترك وق ىلإ, ر قا ىت لوتس مادخ  ظئا اهك فس لأ

 مطاعم - لور ليسو يتعال لش ن نعل هيل

 اكو كب اكتداعس دبي اكلت ني ارواونكا 0 3

 ل 2 اتباج سل دوا اج دج تس لم لوي زوودوا سرع خيي 0 كد رجل و ني ملا ذاناسص)اسج

 ارم لمس سولاف لاا« /ةاح وم لل ل رويخ زور لش همس بد لال نواس تيس اهانك اك لأ 1

 نان سوو كلاس لاهو الا قلل اراك آرت هدم ري للكس لاعب ةيساوكى اس 200
 الب ع 0 5 رس م 58 م 0
 للملح ا عي نا ذ سدد م ايلتس كس تبيه ئا دو 2000 ” كسروا ءايبكوم لل امس لي لود اك

 جادو ءاهقاب ديرك يي ذ تس لادا قدح ليا جلا ابتتك ا بلا فس دقلارخآ «ايل ناري تشيب ال ادكاائ انج احم

 لك ىلامب خيساكة.اهكدوك ( لت اق )هورك ا: ءإي دنيتي دك ادكف كل ابيب ءامتايد ىلا ( لأ )بي تميم لتس نة سرعود اس

 رط سوت يم نورس الواو ورك دوي سس م خيا هو انس يعج وك تييم لكل اج املا اومن ل يمت أ 0027

 رداع الك طل ل ل عنو رم

 0 1 كب كذس ل اق عجب كتلك

 تيما لام
 ايم ليي ساروا روحك م 0

 اك هدمك كس لارين مخاركو

 ف لابعنا لات ن ناجح كل وتاشا مانت يوك ىلا قاب د ذاب ع لكس ىئارل 7 ل

 هكر َساناي 3

 رول يدرك وم الاو ساي رم داسفرهل د ذ كس هريشو ىلر دايان إي رب مؤ كسر فك وس لقا

 لوس تس دامت لاي كس لج ارسا قب فتم كس كادوا «جس حس دايت ك- تنافس اروا شمت كميل يا رف نس

 هربقو لو رف بر ط اء سمكا لدن متر نتن كالا اكس لبي نا ترعب لس ساري ناي ةركدس تاز

 ةوروا شل اديب هم هد لج لوم لذات لي ساب كس لاولاو هني رع ل يبق تي اهدنا ل
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 الاه شير

 2 وبما كك وب تسردتتوو بج خان

 تاب حج جيج دو

 كح ناروا تاج ىو ىلوسروا حاج ايل

 2: تس اجاب ركن لم الج ل ب( ل اح لك

 4 ف درب دج و حم نق تهل

 1 ”ةقلاةتاةناكتق سابع نبا ترضخ وم ايكم وز فو فرص نس

 ” تح ميسوم 0

 ازد يام ايلركل اش ىتوكل

 جبال لا انثتن

 رلارودع ف رضيع بمس دودئافاكتناب ل هر نبع رهو حقا لور لرقم ءميحر روفغ هّللا َّنإ
 م ضد 3 0 ل سم مش

 رم ءدابعلا ق وقتك لو لوم فا رواءومت ايل نقرعاس( د 6) شاة رواق مل اني لك لم دوا

 مايا دوا ءاكيئاج ايد لبى وسروا ءاكي 0 9 رو يووم الاو ساب د

 4 2 ف 0000 5-0
 يضل ىيبجع

 -<فيصاكر شاورك ندعاو تس :ةّوالتءركت والت ةاهاي] لنا: 5
5311 

007 
 وانغ اهو ءثح اليكسا ل ات وأم بي يب يد ءوبت : م

 هدانا لنا ءايك ار لاهل الو ت يغرس نتا يح ان ثغومدحاو قت حر( لختل) : «يرطت تعوطة اعل

 (شيوردلل نآرقلا بارعا) .(عَسَتا اًذإءهل ىعرملا عاط ْنِم َتَنَيَزو 1 دع

 رتسم بيكي ال سلال «ةءوس : لو

 اكنادروا رمي اهئاري تشيب ىب + اوك مقاس ملاعب تيا قش 5- :هرهظ ىلع ٍدسجلا لمح تايم ااج ىلا لَو

 ل



  هزاي © ةدئآملا ةروس دلل مدي كلالج شف للم
 درا رق اعترم كريم كه لهح كت ايك يكن اي كيب باظمكيأ اك لمح ىلع« ءاد< مدان سدو لكس وة تمولخمتي ِظ

 اوم مداني هس ركوداسآري لكل يت سس سن التاق ةييدمج رولا ساج

 ركل ديا ذا سلع ت.ءاعيمج ّساذلا َلَتَق امناك للحاكى ا .اهتمْرُح ٍكاَهبنِإ ثيح نم : قلو

 - كاتي كل نم انقغس لاي دك لكنت راكي كلا

 سئ دك لا ناجل اهلا تيا مناك قلك ءاهنوصو ؛ لو

 اهرب جس وجاي لم نر ل

 رلاوتلس تياور لك ذا فس يرج نيبارواو مرج وبا ترضخ قا زرلا ربع ( لمت هلو

 (ريسافتلا نسحا) ل دارم كو لوك سي + رب ليبق_ شاب كس نير كك اع

 ل رايب شن رق زان «لاّوْحآَلا ٍبْيِتْرَتِل أ: َقلْوَق

 ته

 دج دو 6 سد رد
 يلوا فت

 ,َمدآ نبا بَ ِهْيَلَع لتاو هموقل ىسوم لاقذإ ركذأ ىاء<س ي ردقمركْذأ ب قباسفطعاكل ا تاو
 لل ثقل ىلع ترج لي فوطخمروا ع كاك ةاه قء.تدابج ل نتا نكن دم ب يلع فوطحمب رم اظ ليرد لي ناوفود

 دن تيصخم ى لم اب لوو دبي« هس كذاك ا:
 رئاعم ديد ذاك اه سب لتاق» لذ دارس كلة اةلت د آت زم> لت اهو لت اس مدآ ئنباابت

 تاق ىلإب هلك اعمر يي د ذاكن اك ومي ل بت اهرولاهق ىراكشاك

 لج ايات لم آكح تيآى اك حاج لوا رك هرفكس لئورم ب لا فذود هداك سابك نلح
 مولعم نو رط اكن يأ وق اوم رجا اك ل يمارسا ىف رك ءايكن ف كس ركل صا ل اهنجر تس 3ك كيم ءاهق ليز مولحستيو رطاكن فوك ثق

 (ةفاضاو ًاصخخلم ىئاعملا حور) كس سمك ركل اقثا ليي سلا ناسا راب رك لحااقت يس جان

 :ىقاواكل تاهو لت اق

 لس دإب كس سا تقى ا ك- سرني رك كذاك سوم لور ذن كيرا خس ا د نكس لفود لن يركن آر

 -ه سماد قلك

 «ىقاو نب اطم كس نا ليم ىبتتتاو روج لك خقق روحسم نب ذا ربحتروا سابع نب را ريك تررعح ل رج نبا ريل
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 تلذو لاا ووالتك لوب احب نبك لح ءاهت ماج ٌةرورض اكن اكن لحب سعدنا زك كشتات مد[ تضحك عسب لت

 ملكت ايكابك اق اندم سين راكن اكن لاعب - نابل يارل ٌقاج كاما يتعاردق سا بلاء يم وجوم لسى رود لو
 نب كل بتاع راهن اكل تقرا تح نام لكل تاق رات كل يتاح ءتروصوب نإ#/ كل يتاععروا قت لروصبوخ نبي كل بت

 نفود ايكل صيفي ذل ةتت موآت ررضع> قاب ررصمب حراك تس نا كت قي دوا اومن (ىتتارب نسا لب اقركا جت انومب ح
 دجتاسسكس لبت اقل ايكا كه هك اكن حس كد تءروصبوخوو اجو لاوبقر ذن ىك من لي رك تر ذن ل ها كلا لا

 -اهتا ذويلماناككدلاى او نس وادي دختاسكس ليتاسرو ات ايلف ماناكى للا فس اد
 ماك خخ ذنوك وأود ف لتي مد آت رطن> وار درب نحرك اك تامييق ا كراوين اديب تاس تبا لتتاق

 هد ولك تس راش اك ىلاب لك كدي ليتاحروا حال ةليكر زناهثم كن ولاب كم رنكو و كح تس ركشبي اك ت عار ز لكدج للبت اا

 اله تارك أك ىلا آى ىلوم لور ذن ترك كتم لعيب كف اج كس لاو ذن لع ئامذ سا« الد ينداكم تو دع

 لتاةتجب كلش اوم محرم ليتاهوكل ت اح _مجو كل لوم لوبقم سن ىدنوادخ هاكراب ىلا رق كل تاع 3

 لووجوم مدع كن اك كك ل فير 2 رات ةقفت مد آت رع ليج زور كيرا ىل نا لك # كفك بتاه
 دق طال تلبي هن ويم لعتاقمكح كتياور حس وحسن فلا يعل ب ملسو ىراخب ءيرركل كل تاع ليتات ل

 نافوك ود رم 'تنذو لا ءاكياج الك تك ب ان لامعا ك ليت تدان اكل لاو فوم قتتان كييتسم اين ا ذبل ايكداجب

 دقي رطاكن فذ حس لل يت اءاي احبس رطاكن ف ترحم كس كك يا ذ ىلا ترث لح ءامتاومب لنج راجت طاكذ# را

 ءاياتت ل دتادخ ف لاول خ لح انتي مكس ىن لكوج ليت الس« جب اوكري ارب كس دافاج كياردنا ريهام مدان تمم دك

 ضنروا كدت مذ سرعت كلاي اك تان ناو سر والنكس لوبان لاذ خس امك س ب بلطم اك كثإو ىمثاب ءوس

 جن[ ثيي دعاك اريبج امرك اس لع بجاتوم تو سا تح وج انكم واكل جس ايليب بلطم كب ىمئاسب« فس تار
 ويك م مثل قماح[ حجو اناج مننا لتاقن ايك ضرع # مارك ياحب كس لبنا ل مث ونود لا وقنقضروا ل قر

 ملسوىرحب») ١ اققشيرتاكذ_ركلك اسيا ىكوودك يارفذس بكيا

 :رصقماكن_ركركذواعقاو ساري عتوم ل
 «<س انركت ماب حسدقي رط فيطلب ريحروا شناس كن اولد وبري رصقم اكن#_ركركذ وكل ياسو لت اق ةعقتاو سا لابي

 كف امكوكب اصلا كس بآروا يقف ع ]ل 50 9 لول دوبي لكس ايكت باور ووعسم ب رثلا رب

 نكي كس لس رلاكت ناج لك السا حرررط اك ليدي ثوري نا كك احا كى اك ناسي هي روط فروا ات ايالب ب تول

 اسي وا« كك ل د فيرشترب توكددوا ايكوم ملعاكش ناس كن اوكا يضف 12 تن ناعمس_ مرلو لل
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 2201 . ار اموملتالاح ؟ايك ل وبكل مش لت ساونب ايي ةسكل ل لمار اونب ى ىرخ يور ان كدمح شك

 .(مه ءانبا نوفرعي امك هنوفرعيز -ك ظن اهي دق سكس قؤأودوا

 :لوزن ناش

 ا كوع 9 2 00 8 , 2
 رول كس دي رعروا لل لون ننال تيآل اا (ةيآلا) «هلوسرو هّللا تويز ٍراَحُي نيذلا ٌءازجامتإ

 دموا كس د رص ل اب# جاب تيد ل ةقققمى ألد وم اومو بأ ىف ديد لما ا رتل
 ل

 2 ا اكيامر م اطعو انش نيم

 ات اب دوار وكي لا لةفافن يأ جو ىا

 وماي ىلا كلك اداب« قى قا كيس آروا لمت اش كل اينو لكى لالا تيب لب نت وفا كس تاقدص
 1 ا + ثيبعب كس نأ: (# زوردتج ركع د لاش دقو + لوليد رع

 داع دود اكل شوال يامر فروا يد مكتاك #ايب لك ريتا سسكس رايب وكنا ذي 3

 وا يدرك تكون لا لب دعب وا ل ملا: وم ريك و ل وا 11 1

 ادرسوكهفلا بكت .رء سرج ل انقفقفَي ترضخ وق بج 0-52 ريع لس ومب عر وا كس 1” ومداور نو ا

 ألك تيكن حالف أ آل

 وي بح يانج لاب باث
 سلم

 ارليتوكل وشما
0 

 -- هرعا#ك نيعلاب نيعلا وك ومآ نا, 2 ذيك ولي راك اهي سن بن او 09 انب

 -ايكر روطلس ل اعقب روائي دارك كو 4

 و ؛رهش نب هن اوف هللا
 0 ران تلال ١ داما ليسوا

 د مو
 ياظٍدعب ن نين هقلخ ىف

 مآ | هب طوس ل و ووو سس
 روف هلل لإ هيلع بوسي هللا نأ دمع

9 1 1 
 ٌطْشْسَي الف ْمدْقَت ام اذهب ريبغتلا ىف ةةميجت



 (ة5دج) الج حشفَكنلاَنَمَج ام  هراي ه ةدئآملا ةروس

 / م ع عطقلا نم ّيمدالا ُقَح هتبوشب هيلعو طَقَس ماسالا ىلا فَلا َلَ ُْلَع َىِفُع نإ

 :قءابتهما مكر ىعفاسشلا

 سلك للعلا هل ةَرفْعَملا ايسر

 ا. هب نوهغي ثلا ترا نَا ماض

70000 
 اكلم ةلهلل

 م 22 23 11-2
 ةبيذعت ءاَشين نمَبْزَعض الاوت

 رِفَحَيَو َكنرحبالَل رتل

72-7 2-1 - 
 نم نِيِرَخأ موق لجل موَقِل كنم ٌنوعمس

 ا م يو 00 1 01
 !ا ىف ىذلا ملكلانوفرحي امهيكح نع ملسو هيلع هللا

222 
 نإ ْمُمْوْلْسِرَأ نمل نولوقي هن

2 225255 0 
 | 'اورْذَحَ هفالخب ْمكاَنفَأ لب هَوَتُوتِمَل َنإَو هولَبفاَ

 و
 ينهساِدريمَلَنيِؤْلا كيلوأ ١ اًمِعْقَد رولي لكيت للص

 00 سم أ قْرصلَو ةيزجلاو ةحيِضْلاِب د كئَرخاَيْنَّدلا فحل َناَكْن هةاَرآولو
 د رو داب اس 5و

 ب تحسلل نولكابِذذلِلا

 9 هو 2

 همم شكل َكوْاَجنِإَف ىش هثلاك مارحلا ىاابجوكشوءاهلاةسب

 حوسنم ٌرييختلا اًذه هع ضرع مهيب كلذ
0-2 

 مخيم ةكاحلا كعوك وتالار ةيكو ةكفأ و أَو هل

 ىفاشلا يفرد ةشاوعو اسيلا اوشنازك د اذا
22 

 ديب تنكح نوم كوُرْصَيْنَمهتَعضرَتناَو
 : - 7 3-5 مهنا ىا وكشلا ىف قيلؤاشلا

27222 
 كميكلا نع ووو 177 يبس نوفا وهام نب ّقحلا ةَفرْعُم كلذذب اًوُدِصْقَي مل ى ءابجَعَت

 97 21ر2

 وابكا يعدم ا كلذ ِدَعب نم ْمبِباَتِكِل وئاَوُمْلا مج راب

 ماهقتسا مجرل

6 

 تعاطا لكل ءا روا ءوركت غاطا ىل ماكر وطلاب هر حس با يور تب ازعل للا ئن حس شلاولاو كابا ا نام قلي

 هزكر يخورج كيك ةيدلدلب رسول نإ زل ا يي مار لك ئاز ذا داني برقم اكل اوك موج وربك( ال برق اك ا جل رك

 تلوداىراس كن ز لمنع كس ن ارك كرايتخما شور كرفكن# لوبن ك_ كس وكول نول بو خ اجو: بايماك يكن

 كانورو لجساروا قوجت لوقسس نا ىلإ اجاني و لي وكس باعك نكس تم ايقوكبس لا _روا قت نتا رواومم
 م حس 3

 يد ةدرمو اورو رول ءكوج با ذعااد تل رت ارو ل ل ترا قر حلا 2س لاهو لوس كلا

 لاآة جو قكاروا ع ط 0 اشمءارتبمل وصوم لي لولوو 01 ةقراسلاروا قراسلا) مال فلا تروك
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 يكن ايي ةس تشسرواءود ثاكحس كس وكوت ساد كيلر نقود ثاكدجتاب ك- لولو و «جامهي دي ١ وعطقاف هورإا

 اياك ا قاسى دج هرابود ورك دواس هدايذ حس لا إي رانيد لاعتدج كياج ناك( يتب ) ضبكلس سضلكرادقسم كس

 دول« جس لدباك اق ةرك كس ناي ءك تاج قدام ىيمزختدعب كس سادوا رج اياد رجب دجتب لايابرخي .اكياج اكسس حج
 از تدكاب ل سرإب كس قولك يا بلاغ لت منيا طلارواءجس كا زسروكب ل كس نا تس بناج كلا

 هللا قالك رالصا كى سا دوا ايل ذاب حس .قرس ني ىلع كس هاك ف لرب بل بوصتم سو كت يرد
 - «ميحر روفغ هللا نإ ابك ىهودحت الف) الاد ذسرلمترالاو ذكف اعمل كيس كل وقلب لكلا

 اكرم طق اسري عطقسس لي دارعلا نت قلد حس تل رك قف( كح قراس )ذبل ءادج ناب شي لتس موج جس بلطم تو اكس ركبت

 ممد قم لي تملارع لكى قت خضم لو رسصر كاك سلوم مولخم تاب هي حس تنس بلا: نتحاكى ماو لكى لاس( .قورسم )تروا
 ؟ تلا لن مايك « جس بج ذاك قلاقفطلاقتت اش ماما قب دا اكياج وج اناس حطت ل ءايدرك احم لكي حس فسد يم
 وكول كه سد با ذغجس اني د باعلى ب جس كل راك تطسناسآو ني زلال «س كل كس يرق اها

 بآل وسالت لثو قت ررفخمروا بي ذل ع نلادوا جس انكر تددذري زجر م هددول اكس كف اوما ايانركفاعم

 سات لزيت ذب قتل لج تساعكد اك كرت كذب لل داب فكك لج كد جد رد ثحاب لبر طايل و 1200

 وهن «عس يايب نسم لوم سس لت لوكدلنلاهودادخ لين تس ركراها اكرفكن يت تس اب عقم قب سحب دوا إن لس مومن لت لي

 قفانسروا سل سن امئاعس لووولكالاح« قاتسس ١ ولاق ىهها وفاسب) ىو سال نامما مابك تس نا, واذ

 وجبت تن اكل تيلوقج رك و كاسي هدرا «عسايلركر يتلا بمن دو: نس لاو لوب حس ل لولا«

 د7 لو ل رك زساج كيك كح لوكول نلا تس لا دوبي دوا «جس ايل طك سس رابح كس نلاوكن لج لن داع ك نع تاب

 ساه ك2 مره نافذ لوكدل نارك يك ذه لوكول دش يداشوو ل نا« لربما هوروا ةسآل أل ب كس يآ

 دوك ل تار تروا ءاينثك ل كس ل ركمولعم ملت ن ا لب تمد كيس وكر : رقاب ةس لوكا نادين انج ايكدشيلانوك

 نت لاول سموه و« دعإ كس فس وج نبش موب اكل ء ل مر تيب آ الشم نإ رج سر لبودر ل مخ

 كف دانه وكل فرج ارك كل تل تس ناتو وك نضج رو « لي ةيسددكى د جس لا نتنعس يارف

 هت هس دكل وقوى اون يد ىف الكس لالي دش قف( قب طمس فرح كارول يي ركل وق افي و ىف رجم

 رافد هسا شن ف ايب حس تركى اوك ا من قلوس رك م دار اك سرك الق لع تارك كت 2 رثلاروا ءانرك انتا

 اعتادوا حس شد ارا كة ياكل سرك وكب ولق كس نترك كول وو يب« لح ركاب كل

 روا هاشم 2س تلذاى ذب ديتاس كيج كس لاوس ضايند 2 نلا كس اجوبب كاي رورض ول سرك ه دارا ( كف كل ي)

 نادم كولا شب ا او فح كح ثوججركاك ناكفول ودواء هس باذعاثب لي تان 1ك ل نا
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 كس نا ( مايك ء لس ساي ك- بآ ك- < ف اركدطصيفانيا حس يآ كولي دكا هير ل توشر لش
 لصيف ووركا ذب/ءج روش رز ل "م هّنْيَيم كح نأ و” لويس ىلاتترألا ايضا يس ءووركر اكن اي ودركل صف ناايعرو

 نامل كادوا« 2 ترب حس لم لاوقا < كلاعقنذالئقتت قفاش مابا بجو نر كل صيف اك ليال لاي سس دام
 ردوا « تلح زاك لب اراهقوو ودركر انا مترك اروا ءع بجاو [كلصيف قات الاب وقل مالم دقتم ساي هس دامب دحتاس

 نولاو ف كف اصنا سي لمتيف ىلاترشلادرشالب« لب ل يف ب عج دجتاسك- فاض فني كليف نايسرد كس نا بألا
 هس تارا لاي كس نا دلئالاح لت تس اني مكتسيك وكي آول رواء كس لب اير ف اطعرج اوكا تتم لن ةس اردني أ

 ليل ن الكب جس لات 7 فر عمر صتقم اكنلا حس للا يقتل جس كلا كس ب اهفتتسا حس دوجومملت لادخ اكمجر ل سا

 رد ليث تس رك ارعا جس لإ طمس بانك نادت دعب لس لصين يس متر آكل سرج« انركش ال لاس

 - تك ر لبو ناميا كوي تلقيت
2 2 5 
 هيو دا 2 اره 32 مم هه هم

 را اسير اسما ب رززرم ىاغج ةلييص - ىيع

 ؟<- هدئافايكاك ساد قم تبن لشْرُمَل نأ َتبَن ْوَل كوبي

 يم زالانوم ضاوي فرحك ول« أع اج اناء ترد قمل خا َتَبَقكاعساتوم لفاد ىري ضو شينم زا يو

 جار شقت موا رتبم لوصرم ماج كس ْتَقَرَس ّْيَتَلاَو َقَرَس يذلا سب نم ل لوصوم مال فلا« : قوق

 < لاو ءاف حسوب كف سوم اج قلك نيد اوعطقافرت كسا كلحا

 .ًةازج َنََرَجُي ىلا بوتات وي كفو, قلل وضمئازج نت ءيِرَدصَملا ىَلَع ثضَن : لوف
 هيلع بوتي هللا نإف اب إ[رف تأ ّدحت اَلَق س باوج  هملظ دعب نم بات ْنَمَفْوُ ذهب َريِبعَتلا ىف : نوف

 ني ةكاررف فاهم لازم كتم نك« لع رفد فاعموكدابعلا قوس جو كدب ىلاعتدفلادك تس هراشا لم للا «ايارف

 رجم يحر ٌروفغ هللا ناروا«ك سا رفد فاعمعس قاد كلا, قورسرواري ع وجازمىايند ركب هللا قوقتجك دج
 -يرصقم إي ىلا

 هانت حس لب تحس تاذ قلل الو ننتهي هراشا فرط كتاب ساس للا« عْنُص كنوخي ال :ًوإوَق
 -<اهكفاضااكعفص م [غ يفعل لس رصقم ىا

 .نوعّمسم ه ىاءع رق كف وذكء ادي َنَوْعْمَس :ًللوَق
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 خس وم نيتتسفلا باين دك زلال ألا عسو ىلا هجوم ق فحم ةخب ماا ءاهتما وي: :

 -2 ةيسدانب سموه قي 0

 لك لاه مات اجيد ثامكا حس جوكر ب ىكابسب ني كلوب كفو ا جس ذوخ ا تس هَقَحَس ب مات ءتخسل ف
 5 جر وغم اتم ةبووءتحسلل نولاكا.عاناجابكت كوكا كس قا اتوب تكربلا توك“

 م سد بس

 ع
 روال سل 0 ءهليسو٠ ةليسولا هَل رغتباو هلل اقتا اونمأ ن يذلا اهي

 تف ماشس ًاقلطمح داصاكج سانا ق رفع انآ لع لكك كي قلع لوودداصروا ناي لج كس دس م

 روصقلاى 7 كح زج لكلا ما ة*اكس ل دوا كل تأسس تبحر تر تس نارا هس لي نش

 0 ناتو ركراينظخا لامعا تير اكلم بلطمم اك ورك الت ليسو فرط ىك [ىلاعترقلاءو جل ر ذاكبس رس لا إب لوتس

 ىلع قدصت ةبرقلا ئه ىنلا ةَلْيِسَولا َنا”ىيةارف ىلاكوشمم الع« ةساجوم لاو ب رقاكس اروااضر ىكدتلا

 لام قثموو كليسو لابني "مهب ىلا اهب دابعلا برقتي ىتلا ريخلا لاصخ يياغرت ياغورت
 وج تايب ابليس ىو كتوم اقم لا لي ثيب دح ندا «جس لاين

 هد اي ركءاعو كليسو كح رمد كس ناذا# ايار فذ يآ كح ق٠ ءاكياج ايا رف اطعوك تفل رك ىإ لي تن
 (ناذالا باتك ىراخخب حبحص) ا كت مع افش كربم

 :مليسوء اعد

 ِتا ,ةمئاقلا ةولصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه َبرَرهَللاءب يي ب ى اج أي دعب كس نا ذا” ليسو ءاعد

 .ُهَنْذَعَو ىذلا ناّدومحم اًماقم هئعباَو ةليضفلاو ةليسولا ن اًدمحم

 لدار ترش لكل لإ تيل دام تألم اه نإ

 ركل اكن سموك“ ياك ات آل يش ثيدع (ةيآلا) اعيمج ضرالا ىفامرمهل نا ول اورفك نيذملا نإ

 داكمارآل ب ةدباككس هد ؟ لإ قاما ار ع ادي[ رف لا قاعتذلاكياجايكْ

 ىلا ايد باوج لن تايثاو؟ كرش نركل صاح اراكطتج حس لال دير مفرج ني ز قف ايل ايي امرف ىل قدا

 موراي ود تسدد« لك ووري كا لابد ةسساقتء اخت ايكديل طمس جت مت آ قاع لاش اينو َ

 .غ



 (مددج) تيلالج شف كر اَنَمَج 4 > هراي ه ةدئآملا ةروس

 (ةيآلا) .امهيديا اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو

 :فيرتت شر وا قت وخلك قرع
 لك قرم قب« لن تكد ق رسولا« ل كدت تاجا لك ءاريخبوكل ار ظوفكس قر لول لي لوما

 روع وك ل روج مط رانج اعلا
5 ّ 1 

 تسيل ةرواز# تيب ترلط لم للا 207 هوت تسأل ىل اذ قاع دري لابوك لوا

 جلا لومت قراجازم كرو 2 نلا؛سدادارواءايشا كاع ةدافنتسا بج لوب واسم ل وفن ماع
 9-5 ري واسر

 باع [انلسعدازس يسوع لب طم

 يع لا واهل اهئ ضن ل وكركوك نوفر يش ىلا, جس اندم طوف اك ام طرشن رصد

 -< قكاج كى راج ىازمى يزن ساروا اكد

 كبت اهيل ركن اوك او ورواوبج تاجا لك كل امتتتسا إي نم كس لاء ل« جاني تاجا ال رش كرست

 نإ ءاكوم شب تغايخ ف الطا اك رس ءاكرئاج اناكدقاباسريسرم قردج لبيع قاقتازب ماك ما+ لو ومش راج قرسدح

 "نئاخ ىلع عطق 53 ”ءاياررفذ_هتفف

 ب د ا
 مو 0 ٠6

 ىن تق كلا كيا« ةساجاناكد دجتاب لي قرد كاك تدق كلاع كاك ٌلاررفتعارب ب نفق بلآ
 , نئرتلاريعتس جاوب لن نام ز كس فاقت

 كاع تياورب دولا عراب كل ان ني ل 0

 كلت طلئمتت قيطوبا ماما هاو ف التخ د هيض ا ضع
 ساوج داني لاقي كيد نك كاك 52 اتباع قااشو دكا ماماروا «جس مترد لد باصن اك رس ليد

 اخت اتوب قواسم مرد نير اني د افقد كيادد اء دمر لر(اردالشا نت لش ردك اذ

 كتيياورب دوا مدد نام

 حسرايتفا كس تين كل اح نال

 جرم لبي ليد نكس فانحا مع كيد زنك كلاكق طالت قئاش ماما هوس لاير ف ناييازسوج كى روج حس م اذع رشم
 ريرباوص ويا ماع ل كى ردت سل اناكر جب لاياب لم قوت ميترم قرسود دوا داب كلاباد لس قروي

 -اكهمازء يوت طمس



 " هراي ه ةدئآملا ةروس 4 (مددج نيل ججخف

 :اجاج ناكل كتاب لم ىردج كءايشا ىتسم“
 عطق الء كس اج اناكتدجتاب لم دوج كى راك روا لت“ رثك الو ةرمث ىف عطق ال” كعس تيادب قليب آ

 هللا لوسر دهع ىلع قراسلا عطق نكيرمل”«لث لاب فت اع ترض: جس لتي خطار لو زج كف امك ماعط ىف
 “ ريطلا ىف عطق الءامت[: اج ماكل ئجتإب لي نازك هتاف ىق لب كروج كن و زج لوم كل“ هفاقلا ئشلا ىف تفي

 ديا اك اذى ردي تلال تيب ذ ةقلاةنلتت كرات تصح زي ءعس لا زم لك شساكدجتاب ل كدت كس هنري
 ل اد ناك سب بلظم«ةساج قددن تام لوكس سرس كيد هداني لطم اا نايم اناكسينوك
 -ج انكر كى راجازم يزن بس انعدج ملاح اج اماكتتب

 :هاليواواكي رول لبا قلخت لس لوازم السا

 « نيل تنكس سكس لنا رتحا ماع ناكل وكل انه حس بهي فت كن لادا سدو لبا قاخت كس لوازم ىئ السا

 وكن منع ليث ليررقمووخ لي از كل ومر إي فرص # ميركن آر قاكجس كرورشاانب در بج تاب يب قلت سا
 حس كدي قاب لايادا زم كى روج 252 انناكرتج لايإب دوادجتابانجادازس كرك اذ (1) «< ا: اجاهكدح لي حرالطصا ىئرش

 امك ذاك تست ىلوج كنز © رع و ملا ريع © ءاناك
 اومس مارت ياي هروكدنء ليت هس وكت قا زم كاس كو ب ارش رشد (©) لي دن اي «ان اك # وك( 0٠ *لاإا
 نار لك يأ ا ضروس ى تسبب لم ماج عادل داع ل اء ي هب دباوصكتذو مكاعازم مارت مانقريم

 كل م اجد لي زم قيمز تق اطمكس دي دباوص كت ذو مكمل ءكدم لا اقناع رشد ودم لع

 :رصقم اكل ّوازس السا

 ذاشتمبو ىكذافن كح لازم رشم ع انركم اقوكماع نكمادوا مرج واس ادلب ستى اسرءا ديار صتتم اكن آو زسىئالسا

 هك ليك كلتا رشا كدودع ركن لكم نو لوم كراج لص ازم قيمز كن مار: اود وص لمن تالاع ماع« سلة قت اند
 هي رامدو بلقيس وكدا تبيع كج ىلاج قدازمكاتتربى اوكم رجب قاس لكش تي هفوج دك اجوم تم نمر جتا
 كساد شب م م ارت هوك 2 ارىر .رنجو هرم ف اا“ كاجو ىراط زري ندب حروق مرج ىئاروا ساج وم طلسم

 دوا ليل ةسانب مارب كس ف رك دقي رطب هدير واوك مدرج لا هنت 1ك هج كيبل لي دا ليتم نون ليكي صرت
 اكو و تفوح ةماعلا ص د لاو نس باد دلج تبع مت ةساج قرط وفك يق راج نية



 (مددج) كيلالج سف كلل اَنَمَج اذ " هراي ه ةدئآملا ةروس

 :رمث ات ككذافن كس يعشدودع
 اس تقيقخ ول اج ايل هةئاج ركا كت 'تالاعك نا لو لاو لك فان يعرشنورح لع نت ككلامص نا فالخب

 48 رظندقاو لوكاكى راسك لابو ل لاس اهل اسس شرواك بع ا وم كس تاب كول حس تبع وكبآش 2 او كة اجآ

 ردك لوول اذكرو لابورل هس ماري بول اسد كل وا زمر

 اوبتام نام اس اك وعتال لب نا لإن لو وب لك لب اكو دك اند ب شر 0 جرم يراي ليت ناد« فققاو تسار هارب ناملسم

 لكامل اج لشن لأ سوسو لكلا «تس انا الجركو ور رايب نقول كل كس زامنريخإ كس دنب ناكد كل اكن اكد بح

 بدا ند ايدج لوس زد جس لل وخد كايردةابدع باز لعن

 تع ” اج ذم كسا ذروا لاي روج نو زلت ب ند كيا تكي وكلاب

 هلع ع "| .ا هه هه 0 ٠
 : قطن بيت كل وراديو صك ىلاضا قر واو بي ذي

 انامل اع دور كس ىوردع اسك سلول مارت له تاببب

 "ب تييثاسنا كرولا عك دترب مرجب كيا كس يقل تنقيق>: عسكر انب كرهت نس سكاي

 ماع تس تالاعكس ببر/ ل ووتس كيآدن

 مرج نا كلرنذ كنج تكلي

 م

 ريب قا سيئ يزن لك ر؟ وكول نا كل كس ا عارم لّوازس السا الجرب تاب بيكي هذإب ز حس بسروا

 يمد عاج يحوم همدوعي وب ويساولا

 كياوك وير مروا نوعوب لوك لوتروكروصاي_ هانكس لورارب ل قارعروا ناتسناففا ذس لوكول نجل ىت لاعدوا

 نو بلطى ؟ىاش أن نوم لكن اد كليك ن وخاك وروصاي_ لتي قنا س لوحتاب كس ناي و السراي كت وم لب نى

 هس ترو او شالت كراك نس كيان ذوردوا هس ىنداج لي ىقن قب كدب

 :لوزن ناش

 يا ا كرسلاو

 لبو زب معا ماما رشصروا ردح لصق ترو لا لوم لذات قت آ ب تذو ك- هقاو كح كروت كح تروى وزنك

 نارا هز دوا فن شلك تؤ لك ق روج تدقق ةزخخلا كتو سل 2 8 تدال عررط اوكي ني نك زو

 اقققلن ترضخ حريز نب ماسا ترضخ ش ةدلح ءات اش اكد اك نا هليكشلرقس_ دو كت قت قلعت

 505 اشراف كل ورتب قلع ىلا تن - يف 1 ونيك ارصغرللم 'لرافسي وكب أ 1لازك باق ب ترف لك

 اك اكد اب اكت دوك ا هذ يآ رف اكياج اناك تاب اكل اق روج قرط اذ يب نرمئركا ضرفلاب ؟ح انس



 < هراي ه ةدئآملا ةروس اطل (83د1)

 لت قى تف ريم تعجل ايكحفإ د ةققف هل ب آس ترك ا تناك تلك تار اكت سدو ا بحب « يار رفرو
 0 ل 2. +: 55

 - اج كل دس لا قرت نت اجت قوم يابا نايف سأ

 نك ماتارك اكديتاب ري رادتم كد قورسنلا

 اتيب لسع كل ا نع الث تاس ادق قو لام
 ايي نم ةهسا زج لاك 200000 - 3

 هب ب ركاهقر دق لارا دنقل وجات وتوازن دزئكسدشلا قنات اوج لاش مول لع ىردج دقت و

 وم ودول آلام قدرتك ف قد 5 قاتم كل 0 م

 25 و كح كس ناي لس اودو لم لوزن ناش" روا6ا تيب (ةيآلا) كنزحي ال لوسرلااهّيآْني

 مقوي ناياعس قت رواق مراسل اس كل دينا ز ورش داش لم تادالء جاكت رود درع ورش د ءاش

 2 اين م روشم لح لوبا كح للا ءهتخح تح اي انجب عساس لكى دانس وو كل لاا هت اك ساكس

 اسك مكس ركا لامر تاع توكل طمس تير و درر اع اداب لوبئارل 55 ارلادعتيف لإ

 ل ب تس ا.رذاةةقلاة تتلق "نب دقن بكد يانج ءكس ليث اء لتقف ايكدلصيف اكىر ا

 درر ظ فار 2 للا لج يس باند كس صن رواء وج رضاع للي تمدخ ىك اقفال كرك دوبي

 نك: دئلا ربك جس انركاوسرروا انران وكاس لك ان ليي تارت رد اال "از لن تاروت

 تيا دك هج ذي ركال تار اقدوبي ورايت ارت اج حس متاكد أ ل تار قتوم تكسو ابك مالح

 59 «دجوم بر تييآ[ل ابدت اباشب دخت ةامشا جاب اهك فس مالس نيرا دبخ سيب تايآ كدي كس آركدكردقتإب

 -ايكايد هرمي روك ومنا لولو دين انج دوج وم بر تيب[ تار نو تك جة رك ملكا يانا رحت

 (بتكر كيد روا نيحيحص)

0 



 ضد تاج خف تزل نهج او < هراي ه ةدئآملا ةرو

 :جقاوارسو

 وباب كس ايكا يكن اير ل ادعقادارسدد

 0 سايق يوروا قدوس تيد كل قتقم خيا ح

 وس لوبا وئاوج_لصوتوكبو رويس "ا دوبي وَ

 مث كولرارعب لس كا ن 03 يا اجرت كب يلع

 اكىرب ارب لب اصف لبي تآكل ياأ ت لاي نع ل

 تو لا دوبي قل وم مئاق تس اير ى السا لب ب بج ءادتبا «طسقلابْمُهَنيِب مكحاف ٌتمكح ْنَِو
 كل قدي تادباعم تاقاغت كس نادت اسكس تموت / لسا لكي ت2 لاب اياعر هدعاق ابا لكك ساير ى السا ورعاقت اب ف

 لا قل طمس نيب وقس ىن ا لصف كس تاءدقتغ رقناىتن كس كا ناكل يع از آل بي تالماعم لورا ةيس اوك و دو

 هو كيك سال تاءدقم خيا لاي كل 1

 اكن اه جس احدن نك صيف لإ طمس وف

 وادم مكتارمود لوك ليكن ا لبي تدبر ش كي آد ياشبل
 -لي اج تن اقخيساهد رطل

 :لوزننا

 كادي سابع نب رشا ربع قا ن اد ماع لا ناديت نا
 رضاع لبي تضدغ كي آد ا يكب يرذبب تانققاقز تر رت[ ور ليا ف ءالع قدوتي روا سن لب ل روا ي روصن ب ابك

7 5 1 
 تيل تياوراصتوب لي لونك لوقا نا تاع

 نلانإث الأ نا لس بأ هنيعمو فالثخا لاب ت الادمي نايعزد ا موق ىرامج روا دامت كبك

 رثا لي موقارامج لن 1 «لوبق راسا م وكس ني ركل صف قااطملس شت اون رام ب تاركا وسر

 ايف فال كس ىلا م. كوت آر كاك هت دصتقتم اكان راي روط ىف نما جوج نارلسم قي كلولر كيو كلحا

 يتق لاقطاويا رفح دف عررط اذ يركب ليلا تابت حررط رطب تدك فيد
 0 ا رفر وظن: ركلعيف نيد كس نلا بآرك لوم ايفا« ردا سيخ راقب دادي

 4ك تارؤق كولي انور وطنى اصناوكى ارك نكي حس ايفل وك و وي اع

 داق“



 < هراب © ةدئآملا ةروس او دودج تمل ااج سف كتل نَمَج
2202-2 

 َلِئئاَرْسِإ ىنب نس َنوُبتلاَهيمْكَحَي ماكخالب ناين« سوو لالا نم ىَّرْماَمف وتلا
 بَبَسب ىا أمه ُءاَمَقْقلا ٌراَبْمْكْلاَو ميسم ءاملغلا نويل اود َنيِذَّلِل هللا اوُداَقتا اًوُمَكَْنيِوْلا

 ةاوهْس ويلعاولاو ةؤئدبي نآ هللا ينكن ع هايا هللا ءيظنخَتسِإ ىل ةؤشيوشما افخم ى هلا
 ل ا ا 92 َساَّئلااَوَسحَتاَلَف سل

 نم الَيِلَقاَتَسَن ْنِعِب نقلي زليتن اوكف دال هنالك ىف ِنوّشْخاَو امهرْيَغو مِجَّلاَو

 5 ير انبوب هن امه كيوم هْلاَلَرْئَميمْكحَيملْنَمَو هنانثك ىلع
 طفت َنْدَلاَو ٍِنثَأْلاِي عدجُت : توا يتلا اقف 00 اًبتلَتَق اذا ٌنيْفَتلاب ُلَمْقُت ؛ َسْفّتلاَّنَأ ةروتل

 ميف ُسَعْفُي ىا َّضاَصِق نموا فرجا ةغبزالا ىف عفرلاب و ءازق ىفو لب مل َنِتلاَهِنذَأْلاِ
 ا ناو ْمُكْحلا اذهو ٌةسْوُكحلا هيف ُنكئالاَسو َكِلَذ وخّنو ركذلاو ٍلجَرلاو ٍدْيلاَك نكن

 دب ةّلوراَوكَوُهَف يفت نم نكس نب ن صاصٍقلاب ىا هيَقَذَصتْنَمَف نعش ىف دم وهف يريدع

 ةنوذخ

 00000 كلَ هرب و صاضقلا ىن هللا َلَرْنَأاَميُهَحَيَمَل نمو انآ
 + ىَدف هيف ليجْنإْا ةليتأو ةيروتلا نم 000 2 لا ىا ان

 حالا نسابيف امل ٍةباوتلَنمِديَديَنْيباَمِل ناح اًفّدَصَمَُو ماكخألل ٌناَيِب كَوُنَو ةلالّصلا
 2 27 578 ملم ا 22 2-2-2-2

 ارق ينو ,ماكحالا نم ٌةيقعْماَلرَ ذااميِليجإلاَلفَحيلَو كفر نيل ةظِعومو ىدُهَو
 5 يَ 6 هدو 6 7

 0 م َكيوَكه لزتاامب بلل نيا لومعم يدع انلع هبال يشكو عك 3

 . ”ويهُمو كلان هلبق 0 صم | . ّقحْلاِب نارقلا ٌبنِكلا ذمحم اي َكَيَلاَنْلرْناَو

 هدا لَْأاَصِب كيل اْعفاَرَت اذا بنكلا لغأ نيب مهبل اق بكا ىَنْعَدب ُبشكلاو هيلع ادعاش

 اًجاَهَنمَو ؛ ةَعْيِرَش نو مال اب رتل لئلا ١ ٌيِداَع مُهءاوهخْتتالَو كيلا

 قرف نو ٍةَدجاَو ٍةَعيرْش ىلع ٌةَدِاَوةَْكلعَهنلََسوَلو هيلع نسم جلا ىف اًحِضاَو اَقيِرَط
 اعلا مكن علا وظل يخل اا نم ملهم مكر يتحي مكب اَقَرِف
 ارْمآ ا نق نفسيات ب د ات ميلا اًوَدقَر اس ييايكلاوُشتساَف
 0 يم و 2 32ي:يقاأو دئعب مكس ُدُح يزخر

 وفعلا ميصينأهَل اديياَمتأَلاَ ريع ادار ِلرَْملا مككخْلا نع تنك دك هلا َلرلااَم ضْبْنَع

 ءرخألا ىف اَهعْيمَج ىلع ْمِسْيَزاَجُيو ىَّلَوَملا اهنمواهْؤتآ ىلا مهول ضعي ايندلا ىف
 وّلَوَك اذا ٍلِئَملاو ِةَنَهاَدُملا نم َنَوُيُْظَي ِءاعلاو ٍءايلاب نويت كله ند تل َنقاريجلَو

 دل
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 ع اسد 52 02 ل

 مهنال رك ٌذلاباوُسح هب ٍمْوَق دنع موق 700 دحأ ال ا نمو راكنا ماسفتسا

4 
 ُهنْوُرَبَدَتَي

 لمارسا ىف. ءانق نايباكم كذا ( قم ) قو دوا تيار ع قار سس لسن كلان تارالن م :"موجرب 20 عر ري ب ل و
 ءاينقفروا رافع نادوا كس دس رأت هيف رذ لس ىكا كلا كس لول دوبي « تس نامرف مات دفا نلامطسش كج ايا مان كس

 مكر وطلب ابها انب نمار سوك ا يتم يانب ظفاحم كلا فس دا ون امك حس بس سا( كت ةس رادع

 سلا لب « كل دباشري ةسدت نقرب كح ناوود وا« تس سأل دي ل يلم للا امنت يكب لاطم اكت هل اذح ىكدُتلا باث تس نا

 نا( لب ) ورؤ تمس وكول لو ساي هس رابقتج شئ هس داب دابا سهريخو درو ال 7 تافص علا تقفل رث رم

 4 كح ف ايمي وا موك *كس دب سا ضو اعم ل اهو رو قرص اذن توك ل ةضراح ةنابجب ب

 ررظقم لي تار ب نا لس مترا نين ر فاك تو ني دك

 كانوا لس اج ى وتبي هدب لس هكا هللا ردا ء# كت( ل ران ) بج «ءاجاي اين لس دب كس ناجوكن ابك سايد

 سف قب اطمكس نون ذاته درس نان كس دقلا كلور

 تءارقكياروا ياجارثاعكا لس دب كس تناد تناوروا ءاكيناج اتاك كدب كس نلاكن اكردا « لكس اج لاك لس دب كان

 ل نا نتن ء لين ( صفو عفر )دو لاوفود لكل (عردرج) ب اكدماد 2 لوز روا تس ميتاسسكس نر دج سراج لع

 رايثطا اكل متف كس لداع سم اوجد ناكر مارب لي لتر وا ل هرميشو رك دوار «دجتأ اكارييج.وب نام لي اج كرما

 هرب روط 'لا درك رصاك ءاصقوجر كي هس تعبان كلش تحرش كرامه ورشا يأ يك فري نادج رسمت( روك اك

 نر اتكسدقلا ل رلماعم لس هريتو صاعق تاولوج رواه هداف ( (لثا احس ليلة ةلهيددددنيش
 6-0-2 ا

 كتارا باكل يح نااوكم يرم نبا تدع كح لوين نا ذس م رواج ملال تو ني كس لمي اف نإ طمس نون
 53 0 . 5 5 م 1

 ذيب ا هوك سب لاعامت نايياكم اكحادوا مل امنجر تس قتارمك لات لس ىك طع ليون اول ءايتتكرل نب الاد
 90 7 6 0 د

 بلابل لباس دس تروا تيادبر مارس كس كس نولول يت ار وا هس لاو لست لإ رصأ ىف ماكحا كس للا قت تل 0

 فطقوب ت ءارفيادوا ليو كس لل نان ل ىلا سس متجر ,كلمتف قب اطم كس ماكحا نإ ليا ىلا اك د هم رو

 نودع آف ماركس اروا« لش لاف كو لي كليف لإ طمس نوناقودركل رزان كس دقلا ولوج رواء وم تس

 لاوج لاو ذك رقت كب اك اروا«ب قلت  انلزنا (قحلاب) < كل ذاندختاسكس نت نار قب

 لي ال لصيف لاي دامه و بج نايمرد كس باتكل با مئاذبل ع بتك ب رانك واج دباشري لا جكيَح

 نإ كنا لاوررر تب نلعب | نيو كن نجلا: ل [ ركل صيف يل رذ لس ناوفاق لادخهدركل ذات ب

 نيت" دقو رط حلاو اكن يي دوا تدي تيا ذس موك ولسا كس كس كيلر سس لاي تروا« لي كش اكدر ا
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 " هراي © ةدئآملا ةروس ذل هداج تاج شف لنهج
 وذ لاني لاو ثا كس تدير شل يااهق انس اني ى كت سما كيلوكم ات ايادخ رك دوا ولج تيب سترك بايك

 ءعكر دوك اء رفانرواراوربنارفعسس لج جولات لين قدولمقوج ذآ سف ارش نا وكم ودل اج ابني ة# رف افل

 كسب فرط كوت ادض دعب كح ثدباوكب س مور دل فرط كا شي ورك ولى فسرت قبس لي لوبي الحب اذن
 حس ل مروا« لي روما ىليد ننال كح تس رك ا يكف التخا مل لمن اكس داب تقتل سنا ىف لاو م ووري جس اناجك

 ناروا جر 2 ركلصيف ب رذ ك نون اق لادخ هدركل ذان نلايمردك نا بآردا اكس دءاارج كل لس سادكك يار

 تاب ضل كلان فس للاب باآدج حس لب نادك ويب لامك تنس داطاتروا كت دن اقورتج كت اشم ادخال

 نا دس دنا ولوج وأ لب ركرصق اكو العكس لاروا ب ركف ارا تس متودركل ذان كولي دا لب ليد فرخ

 ايل ى رك دارا اكس رك القبل لبي تربهبتم ل قت اين دوك لا ل سوم بكرم وو كس ناتج للي شادإب لك لوم انك تنس
 فأول ثلا تس لي ناك س تقي يروا ءاكدسد لي تاخآ لازم كبس ناادوا < كفار حس لب نا« تس

 هك ءاةرداءا (توغبي) ل جس ايلصف؟تيلباج ري رايك لب تكف ارت حس( نالاق لادض )يدا لين قنا

 لوكالاو ذ#ركلصيف رتب حسدلا كيد زنكس نا لي تكد ناامياري فلا كولو لئالاح جس ىراكلا ماها رواء جس ديتارس

 - لو ةس رورو ( لل صيف) سا تول يك يك كس ساري روطضاوكن اهيا للا رواء سل

 + ب م مم قومردك ه2 نوم

 2 2 كلهن قلتم سي دوبي نت مكحب قاتأكس ا اداه َنْيِذلا : نوف
 ع تدم نشرات لا ف

 هس اتاج الوب قدا سكس هرسكسءارء ع تدب فرط كب د لايق فاظظيب «َنوُيِناّبرلا 0

 - نيتي فدخا حس ريس ركاب سا زق اهقفؤث سن كدت سكس فروا هرسكي «رابحألا :]
 هه.كاقتايكايدمكرابحا تن, كك تكس ررقمنابكوو بم نكن: لوجي ونا حا طافختمإ « اوظفخُتسا : لوف
 -ليركعظافت افي كتارا

 -< ايكاسذي ىكعروفرم لب تار يأ تسجد كف: جوا دتبسل وداي وعلا ىف عفّرلابق ءاَرَق ىفو : لاو
 -ه انرككسردوكل كرم كف رك ٌُصَنقُب يأ[ صاصق 'ٌصَنَقُ قلو

 ياني داك مث الشوج د نكت اواسمروا قربارب سن مثن ىتروا« نيمدقلاو نييننالاو نيتفشلاك « كلذ رحن : لوف
 -و:رايعم_لصيفاكل داع ملاح لسا جس لئن كمت اواسم_لكدج لي لا ءانيد ثدى اان رات توك سد صح> كس ندب

 فيطعولا ماءانرو "قل اطمكس- بج: كسلا قتل قفاش ماا عئرشتي ءهسفن ْنِم َّنكَم ناب صاصقلاب ىا :قلوَق

 ل مقيم رت حيي ببني ل سس
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 يولي دركف اهم صاعق اك تاق فس ءاغرو كس لاوتقمركا قم لن كس ن# كف اهم نن قدَصَق ليد نك نلاالت

 ده ةرصر نآس نا

 .دلق وَ
 ؟ج_هدت نايك كساء فوذك انلق لابي تاو

 - اجو يف طع اك اب اَنيَقَق لاح نوح

 تو كسوة مل ل وعم اك ُةاَنِيَتآ ©« ٌةظعومو ىّده ررقم ل ومتهوروا ءانيتآ لَوْمْعَم ىَلَع افطَع قوق

 .هبمهمكحو ةظعوملاو ىدهلل َليجنإلا ُةاَْتآ وم لكوني ترايغيز قلعه بو
 د دو

 سوفت
 ماس ىلا نلء اريج نلءاصنق كيأ كن اس ليل لسكس لو زف لانك تب آما هللا مك اهيف ةاروتلا اَنْلَرْنأ اَنإ

 امج ملاعرماما ماك تار قفل اذ ةعيس ا كج ب روص نبذل بكس ك جس يب صالخ اك جس ايكن اهب تس لاو” سابع نا خس

 ءاوهر طاح سه دارا كس ند بيرف لش تمدخ ى انيق ترضخت رف كليا اع قردوبيدنج ركروا لق رع سخروا انتاج

 اجاوب اع تاكد متم ا لن تار لك يار فرولايدا رف سف بآرك يانا ركع طاف سس ب[ يدم دقم ىف كيرا

 تس بك اولوي ركل سيب موف اك لامر ف اذان تجاري كس كس ةسركماك اكيآن اردد ىاءولركل صيف قل طم كس

 مر وطنم#فاصناوك وكول نارك جدني بم وكهقلا لي كليف تس فااضناو لدع يآ ف يؤ اج قت نارك لمعت اكتتا دقن يبس ا

 يل اي تيا ءجساب د لكم هقفو اطعروا لمار سا ىق:ءايها مانقرب نة كس فار حس مادا ناك تار الكول
 ا حسد فكس وكل ركع شلاب نيس اوك وكذل تكس داج هكر الدداي ل نر طاكف السا ك- ناس دوبي ك ناز كة

 دنرو بساع انرؤ كت باذع قاتلا لش #دإب كس ل دب ماككا دس ت اروح خالك كل تروشر تس لودادلاب

 كح لت تملا نكد لوم لان لم ساب كس دوبي تايه كا«كوج لم ني كح ىف ماهر اراب

 قلع تييآ ل رق نيل وكركارواءاكوج لف لسن ملكا قئكوو ليس كفي كي سارواوم رككماكتسايآ لرقم اد لوكا

 اكوجر اكدانك مس رك لبي شادوجوإب كس مارا سب

 هس لوبن لاق نايياك لاتسراكى ا كدوبم لم تيب آدتباس (ةبآلا) سفنلاب سفنلا نأ اهيف م ِهيَلَع انبتكَر
 مكلح تارك جسمي ل صاح اك تاج كذاك ىلاتسراكى سود لكنلا لمي تببآ اءاهت ايكر اكن اكمجد تيب آل تادف
 رب كس ىلا مكس فرط اروا ءامت د زوج لس لا ف سوليتق تب دوبي انت شرف صاصتقري نا قب اطم كس

 امنت ايل وكر وتسدروا ليا فالخ



 5 هراي ه ةدئآملا ةروس 1 (هدداج) لآ اج جغف رتل انَوَج

 خلو ماج لع

 ديت لام ىد تيد فرح هتان

 : ل تصدخ كي اممرزتم ل

 كح تتقاطو تقى اوكا روب حر يظألب ءاوبج ل ل تمد كا ةتفتقلب حر شخ آسمدقم كيل كلر يأ و فرو
 ع 7 000
 هدرا ”عددب روزا قرم درو اى لو "ول نلا تس لات نت لن تي 1 كا م روسو بخ سو وو روك رب كو نأ

 ء لإ تس فار تس نلا تسئاد توليب نين دوج وشم اكد اكس تااواسم لبن لماع كس ساق ى كلش تاد قولي 5 اا

 - نإ ةحالل / تصرخ ىك يؤتي نإ نك امد اك هس لج ديحل م

 22 5 لاو خ2

 : ةايلدأ م انّ
59 722 

 ىف يه داحتال نضل َهْسَس

 92 ١ هلي د92
 زافكلا ميتالاومب + :قنملطاررقلا ىو ان ميتاج نم. ٌمههنم نم هناَومكومُهلوتيَنَمَو رفخلا
 00 . 0 رثث َنْيِذلاىتَ

 0ع يبا نب 8 ص هيتالاو٠ د مهيف نوعي قفانملا ّن هللا ديعك ٍداقتعا تعش جرم فن
 7 1 قون <22 2

 2 انيدع زغدلاابيزؤدي د 1 بيِصت نا ىثخت ابدع نيرذنغم َنوُلوُقَب

 اوصف يلاعت لاف انْوْْيِمي الف دمحا
 و

107 

 كتم اذا يملا نزلا ىت افطغ بشتلابو اَمِيْؤُدووا 0
 ونم ىتأي ىلع ا

 تطيح ىلاعت لاف ننذلا ىن ٌلعُملمتإ ايف ؛هدابتجلا ةياغ ادي هج اباوممفَن

 تانحتان ةزجألاو ةينتلاسب ب اًزراصف اوْعصأَف ةحلاشلا رايق د

 53 نولتو جيل مادفالاب ٠ كنلاب ديري نَماَوَُماَنْنِؤْلا اهيأَ

 -- كايف دس ديلا ىت يتلا توم دقي عاق ةتزادنت

 + يلسو هيلع هللا ىلص
 و

 انك دف وبال َةَموَلْنو ال ريك لع دعا ٍةرِهَنْرِضُوَملاَلَع نينا



 مدي جنن كل انَيَج ليول " هراي © ةدئآملا ةروس
 زيك عداوةاواَنيْنسويبلومل لصف ٍفاضْوآْلا نِم ٌروكذملا كلذ راّنكلا َمْوَل نو 1

 ةيرعفاوف وامن نوسرايوكاف ةناناقاقت َلْزَنو ؛دهأوه نمب ؛ نعفلا
 2 2 وو سف 8
 َنْوُعِشاَح «َنَوُحكِرمُْهَو وحلا َنوُت ودووولَصلا َنْومَيِقُي 23 او لوصول

 6 َنوِلفْلاَمَهوْطا َبْرِحَّنَو ْخبشتيو : بست ارانيولاو لوس نمو عوطتلا ةوْلَص َن 0

 ذو

 هعابتا ىأ هبزج نم مبن ا انايب مهن عقْوَم عفو مح هرضنب غابت عق] رك رك وسلا ناتي اف ْمَقْوُم ْدَعَفْوَأ ْمُهاَّيا هر

0 2 
 0 لو ولد كت يجروا قود لوتس نادك دان مت تسودوك راصنو دوبي «وبب ال ناياوجوأ لوو |: يصح

2 2 
 ت7 ا ا مود يأ حجج كنا مرت 20024 أكس حلا للي كا نبأ

 سولو نس 0 زيحت امل 6 لاحت ذيك راخل مت نا هلم و

 نع اج د ل را
 ل يا هتلاك ئريب كك «ىي دن ىلظ لي "لل تي دوكل يك حاب نشنك ففي( رنا )ردا تسهل زد تييولغم

 دبل ننس حس بلا اع
: 0 - 8 ٠ 

 روصت رعود لو ا «هتدارفاطع وأى كس ركب انوكن يد لس ل سارا د كس ترعى

 ردت دافكروا قافت لا أ نم) يول ءهسدامرفرباظ كس ركاوسرو !نااروا كس كى رو

2 2 . 5-9 000100 572 

 ديتاس كس ةاد؛ك فاني ر وطب تاس خر (نوقسي) كح احس بج ع لاب [ناميا لبا تنذو للا« كح لون مدان نإ

 رشاد كولوو ل قب ايك ل اج درك ى ردهدري كنا بج تس جب كف طع ب ىتايدجتاسكس بصنرو! كس اور يخبر وا

 ل ايند دوا كوم ب اض حلاص لاما بسس نلا لدي اسهس ءاهتت لبن نبي د متر يشالب مك كس سك ياعكل يمص رادو ذ كذب
 5 ب 2# 6 7 7 :4 001 1

 باد ةع لل كوم تال ناجياوجوأ ولاء لوم ل لود اك ايذ تسوى بازع لش ترث ًاروا تسدجو كل اوس

 رت كدعقاو لاير« عجّري قش <( نو تاج ىواود) مادا كتردا م اخد! (ُكَْي( ةساجرجج قف ) جس ترمب فرط قرفك تاني د هي ربع ا 7 5 9 ا 5 2م يي م
 لا ىاعترشلا بير

 قرعشا وصولا

 مظل داب كس ند

 * , قاوم ظنرم تانج كيادعإ لس تافو اك

 ف ترض [ءاكوج بوب

 وموت «تايكت ياود لش

 تقفل يآ انج ء ع افقاوْشلا تقوس ل تايد

 هكا رثلار واكس لوم بوبكر ناوج كاك درك ديب كداب ا ليس دب كس

 نايا نس م اموكس اء كوم موق ىكىاهوايارف دج تس كراش فرط
 اطتخب

 سرك ماظن كل لي طاعم لاروا لس لي رك ابتج لاكي سار كس هللا روا كس لوم تنك يي لاهم كس راذكر وا ( نايربم)

 وأى ترقلا ع لص كدثلا فاصوا هدو ندب نيت سد حس تال لك ورفاك ف انمال ايدج« كس لبي د هن حس تصل لاو

 كتو لا تيآورتتآ تت الاو تس اج بوث سا ؟جس للا نوكاكل أ دواس الاو لسع شي ظلاروا تان امرفاطع انباع
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 وقلم لاب ( ايار فذ بآ )يد ثوجت فس موق قرا وكمتدقلا لور ايايك تخف مالس ني دفا دي بسحب ( وج لاذان

 3ع خس كرات اك زج اعهدروا ل يسد ةازروا ل تسل اتزامضوج لع ناميا لئاووروا لوسر اكل اروارتلا فرس لبي تلقيح

 ءاكعس كت رضنروا تناعا كن لاهو ايلانب ل رانياوك ولاو خلاميارواوك وسر لارواوكدنلا ف# لسرواء لين تح ذم زارف للي
 000 ربا 7

 كك ذل ناي ءهللا بزجاج كس هناء ل بلاغ تي كود كلا قت تعامب لدا ل( كبس :)

 - ليث تس لاي نش كس ساروا تع امن ىلا تال رك يامر

 (عارؤ بد ج.م هوك 3 ع
 يفتش يه

0 5 

 مُهتوَداوَتَو مُهتوْلاَوت : نوف
 عي نكاس فورتودءايرول قاد دي دوم ال تسدجو كف“ ةراوشورب ءاب صضارت مه ومِلاَوُث لش لص مهبول وث : َيِلْوَق

 لادوكلادءات نودداوت ل لت نوداوُت ايكو مهن ولا ومعي كس ون طقاسو سن "اكمال ءاب دركف طعوكء ايي سد

 ىلوءع كيلو «ءايلوأ لت كسر ضاحركدن عيل عرراشم سس( لعانم بص لوفد ) ايكو نوداوتإبدركماغدا لع

 تدور ىك ثنين لح ٠؛هريغو خبات« فيلح» تدب بيرق راكد« تسود. لاو لس كتب نيج تس تمالك

 -ئدركن رش كاك همها وت سم اع رف لو
 الكر يبلع لطم, اي 1 المل ي كل كس نسل '"نايبوكت دش لج بانتجا تل قر اصتودوبي مِهِتَلْمُج نب قوق

 تح يي يي تتحجب ع

 ده علط ك ْرُهِفِمم هَل هيا َنيِلاَطلا موقلا ىدهَي ال هللا نإ : نوف

 ده لامع هرم هبولق نوْعِراسُي : لو
 هت لك تافصات نااءةٌرئا لين كس ل رب توق ننس ة قش رود يس تبيع شرك «ةَرِئاَذ : َقلْوَق

 ع تفضل ا اهب ٌووُدَي ف وصوم ةرنا دءاتوج ليئروكر ب فوصوم اكن تكس

 تكس لي درك ياني دلظولمت قر انو دوبي ق“ ,ةريلا انّتوطعي ال ئراصنلاو د رهيلا ى٠«اناعكل غ «ةّريجلا : ّنْلْوَه
 2و م م ها

 بتبسة مصب 5

 اكقودروا تب دعس ئكراصنو دوبي ل تيل ا «ءايلؤأ ئراصنلاو دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا 5

 انس ل كك !داكع سلق ود لد حس نااوج كس لا فويكو تخت ساروا ٠ اياك حس قع ما زاعت

 قرادادد تس لومي« يسإي فرت اخد كداب تختاسدس نال يكس يكرم نبل طم اك ا «اًكيئاج

 كح نورؤفاج م السا 4 السا لك لحا« ئج_اج انكي بس لولسو نار اروا فاصنوا لدغ ىناوث حش كورد
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 قزايتتا كس مالسا ح سا لخادوا قد قربك كما تس نا بلا ! نانا يئاج ج بس دادرب مثواك تظنافح ىكق وقح
 -هجسد# تح مان كس تالاومل توج ع لسصوو كك لالا ؟تزاجا كى اعني ناصتنالتاناشن

 :لود ناش

 0 ََ 1 33 رش بيل اسس لون ناش تيدر

 :رحقاو البي

 ىف: دينق لس دوبي تس تيلباج هام لوو ىلا نب .للاربكن نمل ستر روا ىراصنا لإ :لللاكفت تمماص نا, هدابع ترضخ

 ايدل قرازعب دابا حس قود كداب د تماص نب هدابعدجب كس دس وم رباظ ل مالم: كح هد آدع فيل ناتي

 وباب ىلا نك فلا دبر كس ىلاك قيود لك اوسر كس ارو دقلا كل #س ريم كي ديك اور ضاح لي تصدط كيفي قنا لوس

 0 0 يجرم يأ لب ليس لسا لكيلا ى رب مثلا ريك جت اسس تسمم امض نب هداهم تنرطعءاب ررصمب لش تك ر ما قد اسس

 سكنوا ولحم ع لاك لك كم المعارك ات نبك اك ا تير عم كسر مئات قو جتا س كس دوبي ىلا نب دق دبع“ قم

 مئاقايدادرو تاقلخت دضتاسكس دوبي كس ىرورض كل لا« لوم دن اي لوم باايماكل ب نشمي اف را« ثودك

 5 اوم لان تي آيب ليدعقاو تاع لب امساك بي تنفو هس ذ امكان ل اج تكسر

 :محقاوارسود

 كس بابلوبا تسي رقون ءاهتكرك انين هن انبا ك- < لابن طرقا ايلوبا ترطعح افق ترض
 ايم مايا اناج رخآ و ل 1 تاس علق يس اكس 27 هلال 1 رك / "يكم ولعه بابلوبا ل ظيرقونم هن تاقلعتدي مد

 2 اكس يتم اب لكى راد زار فيي تلاد اج لم ايضا ابتلي درس اش متجري كك ني ادجتاب فس بالوبا ترج كم:

 5 وم لنا تب تع + اهدا ري للا ءاي دلك 8 هروح اري ان قدروا تاتاعت كادت جس ايان كلارا

 (اصخلم ريسافتلا نسحا)

 لولو نتكلم ورشات اوم لكك (ةيآالا) :مهيف نوع راسي ض رم م هبولق ىف نيذلا ىَرَتُ

 تارطخ كل سراج لج سا 31 ا وابا داع لافن شرم ل

 نو ع آماكعس اج ليات

 06 وو
 دة 4 بنل اونو َنْيْوَلا ايتن اًوُرَهْوْكَيِو اوُدَحَع



 "هراي ه ةدئآملا ةروس "6 مك حتت
 0 ا 8 5 1 2

 0 1 ءيلوأ بضتلاورجلاب نيكرشملا نلوم نم

 اًهَدْدَكَتا ناذالاب َقْولَصلا لإ هئوغد ْرُْيَداَناَدِ نيذلا و مكياميا ىف َنِئِقداَص هَنوِنِمْؤُم مشن نإ

 0 اال كِل اوكحاضتي ا اذ وت اج ا وللا ىا
 ج0 و

 ©َنولِقَعَيالم

 ىسيعزك ُةاَّمَلَف ةيألاانيلا ل
3_0 
 0 هرم دلع نقط ءاسنالا ىارْيقْنم لنور هللابانماَّنأ 9

 لاب ُهْنَع رثغشلا هيب ِءدغ ىف مكن

 مهن

 اًمْو هللا َلاََف لُسُرلا نم ُنِمْؤَت نيام ملسو هلم لا ىلس ميلا لاق امل

 :دزك نوقع لكل لفي + ًانيد ملت ال

 اخو اننا الا نوركل ان ىنغسلا

 رز ينعم انو : ىذلا َكِلَذ لم نقتل مكربخأ مُكَكتَناْلَعْلُف كني

 و 0 هتنخَر نع ؛دعلا ُهلادتَعَل نموْئاَدِع
2-2 

 و ءارق 62 ىفو ُدوبيلا وهو الغفَل لبق اميفو نس ىنْعَم ميثم ىف ىغاَر و هيقاطب َناطَِشلا ةتوعالكلاَدبع

 زيمن انك 0 ا

 ةلَباقُم ىف لضأو ٌرَشرُك طولا ءاوُشلا ل 0 0 آو نعل الا مهران

 نيب مكبلا اًولَكَف ُدَقَواَتَمأَاَلاَ :
 1 نس. 9َنومطياوناك اميمَلعأ هاو

 كم 2 0 ١

 200 ملظلا ٍناَوُدَعْلاَو بذك

 هَ و
 10 ني
 روثإلا ىف مر َنوْعْفي نووي دوبيلا ىل مهيب
 هدم ٌرامقلاَنورل مهني الع الو اذه : لمع هنو َسْشَِل شراك ءارحنا
 : كول كن + 5و ميم ا را ارك ت تكلا 0 ع

 3 يشد 1 ِهْيَدَيِب ّن هدا 9
 1 0 نأ

 بحلب َراناوُدَقَْأاَملُع ىرخألا د د لال ا :

 ىا "داق ضل قت و ميك وفاز اننى ا ع هسدايخملا يعدم ىا
 رع اقر عنب هناي 3
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 ناميالا هنموامهيفامب ٍلَمَعْلاب ليجد وتلا اوما رم نر و وو 0

 داب لات دقنموقوق نع ار مهيَْم بُكلا نس ملال ارث ملم لع ملل ىلص ّيبنل

 ا ا
 قرط |اسم قا كني دهس دات فس لوبختوكب انك بادر لشاب تسل ناهي اجرك: #ا : "يجوجحم

 هس لوعف خر رسم شمس هباَو زيهم قح“ اًوزهوانب د تسود( منيا 0 لاوكرشم لور فاكروا سيايت نم روااني

 را ليزا ندا ع2 كح لش نامي نيا( قال )وم نيم ككاو دؤكسدفلا سكت الاومكحس نا« تس داس بشن

 كس راء ازهتسا اك امك ب دقي رط ىلا لن تس انب ليكروا لبن س١ ن1 قا اك اه سا دووم يسد ناذا كيك ارغ من جى كك

 متت ىف هل دواي بش الث 8 اندوملا تسجيلا انرك ريو ءازههتسا رياك ارا ل كس كييف كارو نين

 ايكايلكل ذات بناج ىرامب وجم ساروا . هللا !مارف ف ةقافي بآ ل ؟و تتكر ناميارب لوس سمس لي نولوسر اهب

 تيآ (هدنخآ )3, تت لشد وكن يو هك ني دس داب#م كك تت قنا رفركد اك اللاب قت رطحبج( آلا )

 يكل زان فرط ىرامج جب ساروا هب فلا متلك م نس دكه يان حس جو ا فرض مس , لا #اءوبكش نا« لوم لذات

 اكل« ل قاف رثكا سل مشا وا لإن تسر نابع جس ايا يك اذان ب نايل اس ءايبنادج رب سارا ين تتكر نامي اينت

 بو كف ك2 لوقق اهيا تفل امر امج هس رواد سس ركرشي اوك لاهيا دامب فرص مل وي قخنعس ب ان اَنمآ نا ف طع

 يكد تس نلعب تاع ل لاآلابهدي دن نييروا هس مزالوكل وق دعس ن ناميالوج ب ايكايكريصتس قفا سس ح
000 
 بوشم وب م مكن "لو لدي تس نا لي وزنك دقلا حسابا ها زسدج( لود الت) لودر رئاشن نول ا ل 0

 يلم كادوا ءاوم كانط ل اروا٠ يدركر دع تسلا تصر لي اوك قم تنل هللا ل 0 لتنوو «ةوروا واج ءارج

 رواء كس رك نع اطا كما كملت ىف ناطيبش لس لن مج حض ووروا يو انب روسوكضحروا ب داني ددلنب كس لك 00

 تعارف يادوا لو دوم هرداعس كت ياعر كاتفاكس ْنَم لم لق ل ءاروا ع كت ياء, ىكق حك ْنْمءس زْهْنِم

 4 ةدرقلاءبصناك( توغئاط )دواس ادبَع بد املس تفاضا فرط كعب لك ارو امك ءاب كي دبع ل

 دوا سك ايفان ال نع ا ريت اكس لن يهدي قكروا جس دك نقر نيو كولو و ب« سهو كف طع

 رواه طسو لم ءاوسرواءت هرقل رهط ( لإ لن وم تك وداي زعم تساروار

 0 تك ةروشسا لاي هس داهمت ىووبي قف نسيب بج رواء ليل اتتس "مكنيد نماًرش انيدملعنال”

 م
 لول نارك ؤاك لضار

 تس لاي تنام هدروا تس آس وم كرك كالاع م ل سال نايا نول ءّنس لل لل اهياروا« تح لب ّ



 "راي ه ةدئآملا ةروس ناك مدد ن0 جسخف كتل نَمج
 ركل تكي دول ومتمبب سلوم قت حس لانا بآروا ل سوم هايج ع وك سوك افن لا ب انئاج ب ورتلا
 كب انيق «ت وشر دل اريبج ل جس امكمارتروا لن جد امو تول تلي انك ب لبن كيب فرط موا اب زكمانك
 يئس ف اعكل ان مارتروا سيكل تاب ث وعبق ثم دانك اراشمرواءالتكس نا يروا تلد قرب تب لإ تسد
 ملكالاع قكى لا قرت سس جو كبي ذلك يقفز رك يدوبيي بج دوا عس تلك قرب تبانيقيان كدت تلا ؟ تعهد
 تح فس رك راش ع قذر يوا سراب قب لين سد كت دنب جنب كلا ك اهئ فس لوبا و تس لالا رش ش لاك
 «ايا فذ ىلاقتلا«س قرب حس لكىلاقتشلا( .اكالاح) جايكريانكف ركل تس (ةلولغم هللا دير« لو سن تلدتب
 دب قل كت نحلم نا تسدجب كل وأب ل نلاروا ءبس.ءاعددب كس كح ن نا( ب نيكي تكور حس ماكي تيتا كسحنلا

 را ذسي ل كس ةيسدودت اناكح فكم عفلابم لاي توا تفضي لو سمه ريت وأود كس ل مارك( سي تلقيت )

 «ةانلتس لوحتاب لوفد دمك سس يب مجدد ل اجنااك ا« تركت داس كنج لن حس لا تيس لك كس لا «ج اي لري
 بنام كب رك بآزج# لت اةسافلا لوك كب ساء لي حتما واخ سل قرثيس اهراس

 ( نآرق ) ساكس ناايكفاضا لسير فكروا رس رثل اس لب نا فذ لاانيقي نآرث ( نال لكى لذاني آت

 رواعس ايدلا ة ضر وا توارع كل كس ككتسم يق نايمردكسنلا فس مت: لش( شاداي لكس ا) دوا تجي كس دم تس

 كلذ عمرو آلقو كبح قتل اي درك روك ادقلا لت تس اكتب 1 كنج تاس قفا بآ أدل بأ
 كح تيصحم قش لإن رك سوى فس دكا ب داسف ل نان تأوي «جس اني د ايل لوكا ىلاهترألا قي تس ركام 1

 كس لس سا) هلارواي داموا هوركريب بلم: تسرق يشبك وزاد يهدم اقتل« لإ م لساو ل كنافه دذ

 0 ل رول د تس انى لا ( سابع
 ل تلات يباروا عايل مئاقوك ناك كلي( م احا )روكرن ل لاو تاروت وكون لارا يسد ايناج لي نوت

 0 نلاري ناو انو ايكاقوكل روباَتك (ىرسود) ناروا < كت انال نايا

 نود اجوا ىلاع ورك عسو كق زري نلاكروط ل باب ءارلبا قذر لتس( ني ذ واتسب قزر ىكعس يدا كح

 : ف أوج لإن فولو ري روا« لو سرك سي ىاوج لي ترش لا رتكا كأول نال «لوت لعل | ركقزر تن زرط

 - ل لشرب تنك لوا 12 نا نلقاك نار مال نب ابك اهيجةس ل تاما انتي نول جب 0

 ارو المد حظره د 32 نا

 ل
 لوصوم ماى ذل لا ريدا كس لا ءالب موز عر داضم لش ١و ذخخقت ال« فن نسم مالك «خلا « اوُدحنتال ١ :ٌقلوِق

 ركوم لمت « ماي لوعقمررلع ف وطخماب فوطخم : زوطخم ابل يلع ف وطخم وره لوا لوعشسمكنيد لمافإب لش " اوذختإ

 هعأ نشلكيع



 مده كلالج شف كلامج الل "هراي ه ةدئآملا ةروس
 بادجر كل تس لوعفمروا لعارييمش ا وذخخستت ال ىلات لوعغم ًءايل ْوأءاك ١وذخستتال لوا لوعفم ركل بيس لص لوصوم_ لص

 -_رلوقماكف وزب ل خف روبين ”اتدلتركل احسان باو قدانم سان ؛ءادن

 جس ل وتل لوعفمردصم اًوُرُه قم هب هارت
 -< تجب كف طع نيذلا رج «رجلاب يملا 58

 -تبي كف طع اوذختإ َنيِذَلاءبصن كر اقكروا ءٌبصنلا :

 تيبوروكدل كور قب روس ها بآل مش باوج كس دوبي كج يبلطم (ةيبآلا) اذيلا َلِزنأ امو هلل اب لاقف : لوف

 نهرا ركز باك توب لك طايع لست سر طح دب لح ل رف توا

 ركنات عرراضمءجذوخا لوقت وب كل وج بيع بوم تكر وشو قبب ةلكر الا نومِقنَت : إو
 -هيرضاع

 ٠ ١  1راك ماهفتسا ل ّنومقنت له كج .اناتتيرصقم افاضا لا ءاَنَناَمَيإ <-

 < باو اردقملاومكيارصقم كنف اضاكس تابعا خل خلا دكا يف قار 5 6: 58

 دب للي تيب رطل ع + < لد تمورتاليلع ل ضنتل. نقي ةيعدس ليضترا نضر وسم اوني

 نثر لسصرواذوتي ازابف نع رك وم لير ل ب فصو فن راع لخبر لضم بوآ نزع راو لست نر[ رسصر وز لم

 ع لوم شحوم كتل ثب لع تلالضروا ترارشفصو تس نوار وربي وك لوم كيرش لمي تلالضروا ترارش

 ؟جدقاو ف الغيب لكئالاع

 رش انيدم لعن الءامتابكذ دوبي لكك حا هاو: ي روطكس هلكاشمروالباقم لاعتسااكتلالضروا ترارش لابي بوح 0 5 لس ا

 ديسك شمول زج لم ةئيس ةئيسلا ءازج ل «ارييجمكنيد نم

 كريلع لضفولسإ تفو سا هل فم جرا رايز لرإ رز رت يع فاوسإ ىو لب :بوج] هنسكك

 دق كرت ”لاعتسا كل 1 كن آر قروا عاج آل م نت لاذ ما ليضفأسا نا, فوج ل لوم تاترورض

 تاتي مقري تسارع ديس, ثنومدحاو لعاف ما ذوخاب تح( لااعنقا) داتا يب ءةَدِصّنقُم ؛ َيَلْوَق

 مس ديه سدي

 توفت

 حراق كراش دوبي حس باتكىلا خلا رز مكي اذه نيل ارذعتنال اثم نيل اهياب
 تبا لت نمو لس لوسر كس ا روادشلا لوي ل اونا ا قا اكن يدك ىداج كديك تيب لاههب ليث دارم نديكرشم

 -ُتساع لوم لق ود كن اما لبا دخت اسكس وكول
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 :لوت ناش

 دوب فترك تيار ةئقلاةكهقاقتف لابع نب ثلا دبع تر“ لي ناايح نبا غيل وبار يستر وا سرج نبا ريت

 ناارلسن ايسوكل هل دوبي « نااملساعس دارستن ديس لن تن فل اكس مااا لب نب رت تكس وم نارلسم وف لبر جاي

 دات مارق ل ذان تي آية لاقتشاب لاك كر تاقاغن #ربكروا قود لتس ناس جو كى كت تبا

 لائق ا قود ىف تس نااذبلا ل ث كساو ذكي والسر واس او فس اذا قا هناك السا نيب د توليد

 لاما اق كوم نا ذا ثني بج كت كح تياورتس ماع ى ل لا نياروارمر# نءا : ةولصلا ىلامتيدان اذاو

 لامس لاقت ازور كيآء اذ ليث كل دج وك ذم وج ادخل اتناك يكل هللا لوسر ادمحم نادهشا

 بدرا كس لج لوب قاس تبي لي ليئاروات تار كك مرتك ل بس ل ايعو ىلا كس رارواوو ىف 3 6

 مي ناش ىف لوسر لس رثنا تاو كل لارعت ساووجو داب كس نتا اكد نامزلارث آنك هد < الاو وم روبطاكى ب نش عسا

 ل مم ل اهتدلا ب اك كى سس

 هور اع يتوب ل رانج تمت بانل /(1(*) ءاَنَمآ نأ الا انم نومقنت له باتكلا لها اي لق
 روار وصقأ ل وكيك ايكا نيب تكر نايا لوبا لو راما هيي تن ىئادواهي لوسر هج ارواب يللا مارك م اوس لا

 روأ تصل اكشاي نش لك تاواوو ري ؟ ل تكول ن ا نلوكت رف لب اقوا ني هت لرب ل لإ ةسانن لب مت تبلا هس تاب كبت

 ومكر رجا قلن لاء جول لكت واط فس لومتجرواءيدانب روس ؟رواردتب حس دقلاوك خس لب ناو: بسنت

 تببسلا موا وكف السا كس دوب كس ددإي؟وبج لبق مم باي 29 نت كأول ناك وردوا ؟سأ رات كنك ًارظظأفاصوك م

 نا نرد رخل نار زجر ذا نا ىلاقتدتلا تجيك ؟ىزرو الخل

 :لون ناش
 00 : 5 ف ّ

 تر وك ويظخنلا نا آر يكل اوسوا ةسو# رضاع لب تسدغ كبدي لة عس لارج نبا يش دسم

 قل فلنا تحرر طر وب يلم ناك اهنا ري ردا الغنا ةلبيتت لست :

 5 آي فس اتلاف تبعروا كس دماي بز ىراكتي رككماناك

 نإ تس آركهرثك وو تس[ تسدخ كي آدجت اس مالسا تاو بج نانمير (ةينالا) ء وشو ًءاَجب دو

 ناك لعا لكم اربع لولو نال كس نا ىو احييك هقفقي يأء لأ كس اج ل باور رس
 ]أ ب 5

 كل نيكل | وصح اكتييارب رصتقتم اك وجر طاح لي تصدخ ةقققف يكل تورو اخ لل ل قافنو فكل و كس

 تاع انا لغو نورا لس نوار نلارثنار وا« اتوجلوتروا بيرث كلل خل 0 لل ننال صو



 (مددج الجفن انَمَج 1 5 هراي ه ةدئآملا ةروس

 جهوي اكن (نلا ىروخم ار مروا هةر ىكلواينولوان روم اك

 ف
 ما ارترواروج ا - تءاس دارت

 رمال 9 ه-اتقعن وعسل

 :ت ا ا

 قايل ل اكنلا لع لوم لل لبي باب سا لبي اورو حس لورنس يتعم لبي ورمغو رجا نءاودؤادولا«ىري

 كف ركش عنا تان ووك ا قس ركذ عيووجو اب كس ترد فردا دس دك اكارب لولى د آب ى ىدآ اهيا لوك

 - اك ئراتتككبرورض لابو

 :لون ناش

 انقل ةقاتيَق سابع نب رثلا ربع تسر ط> اكتب[ سا لون ناشوج نس خش وبادوا لارج «ةلولغم هّللا دي ٌدوهيلا تلاقو

 اكل تس دوبي سود كيا انقر ادرس اك اقنيق لبق كس دوبي دج فس ناعلع ول |ماح اكس اس ايكك ايي حس تاور ك

 هللا «دقلاب ذوح كلا سايل كور وجت راكق زر, شا شكر وا توا ثلا حس فرط ىكدوباب كا بكن ود كيب افق لني ش بن مان

 رب لايك لت

 يل ىأ لعق لو وذركقي لاقت حا نوح نب اي رك َكيَْنِمَكيلإَلْنأآَم نيج علب اوستلامّياَ

 الع وامتكك اهوغت امك نال عتجلاو ازا كك تعمم كيلا َلرْئَأان َمِيمَج ْعَبَم

 ااا افا ري ملسو هيلع هللا ىلص بنل خلا ن اكو كولي نا ننس 1

 للعميل لكلا لفي نيكل وقل ىدَعبال بالملل ٌجكاحلا م هاَوَر ىلاغت هللا َىِبَمَصَع دقف ٌىَبع

 ةاموالا فير ساني رمق آو ركب لآ دليل َلْيِجلَوَةوَلاميِقْفَح و وول نك

 نّرخت سالك .ب مهرنكب الق نَيْفَظ - لأَن
1 .22 

 رولا مه اَوُداَعَنْئَلاَوَونماَنيدّلاَ 3 ا ا كناؤقجا ل نيمو لع

 اَنلَِصَلِعور لاوولاووْلاِب مبسم نمنع ءادَتيملا نم ُلَدِئْي م قل مهنم ٌةَقْرِف َنوُكَصلاَو ٌءاَد

 ىلع َليرسإَقَوَتإمدََلْدَتل َناِرَبَخ ىلع لاَ ءاَدَنبملا ْرَبَخ ةرخألا ىف نوري المهبل

 7 هللا



 " هراب ه ةدئآملا ةروس 2 هودي نال ج شف جل هج

 اقر لذكر وحلا نم مهلا ىوهتالاَمَي يحلب 1 26 ترسم املس ِهْلُسُرَو < لا ناميالا

 ٍةَيِضاْمْلا ٍلاَحْلِ ٌةياَكِح التف َنْود هب ُريبعَتلاَو ىبحميو ايركزك 0
0 7 

 اذ ه9 عل ىل نيت يبق كسنلاو ليغ ناك

 هلع نيك .ىامجشا نع اَوُقَصَو ُهوُرِصْبُي ملف َّق وحلا نسمع اَومَكَك م

 5 َِذُك مهتم

 | اًوُنَط اويَحَو ةلمافلل
 7 لا ب بي ذكت ىلع

 هب ْمَسيزاَجُيَن ©نولمَعياَم يصبو رجلا مرد هك ايان
 7 د 3 + آر اس واس ود مر ع

 2م ها 0 ارد قييخيسلا مهل 0-00- قست ا 2-0

 اَبَلْخْدُي ندْعَنَم و هَرْيَغ ةداَبِعلا ىف م
 د ا 2 آيا يا 22

 00 دارعكَدَمل كا ٍةَدْئاَز َنمَنيِفالاَمَوُ ايلا ٌهبِوْأَمَو
 211 268 و

 نلوم اَمعاو ميناج! نِوأَمَو ئراصُملا نم ُهقرِف مهو أو منيع د ناَرَخآلاو اهْدَحَأ ىا 80

ِّل 1 كدا 227 رْفكلا ىلع اًوّنْبَت ىا اوكي ب اذديوت هلو فيلا وج
 رانلاوه

 700 ١ ا 1
 هب ميو ٌباَت نمل فعمل حوت ٌاهفتس هرلاَنامب ةَئَوَرِفْعَسوِوُل رويوتملاف

 اًوُمَعَر امك ولأب سيلو ْمُهلُِي يِضْمَي وبن لمراوِلْبَقَلِم ثم تلحق كذا ميا تملا
 0 0 20 0 انهلانار

0 9-2 

 0 ناهزتلا + هايف قا ير تي

 راكنإلل ُماَيفَيْسِإلاَو ْمُكِلاَوَأِب © 0 ميازقا عارفا ةدقالز كركر

 9 ولا لشألا ىف ِ ءاَوَسلاَو قل

 مدس 7 2 3 م
 ىاددا دايم ( كت لولو ) بسوو ايا يكل ذاني مَ فرط كس رهاب !لوسل ؛ --

 قراهقيكبدج قم ايلات م اكري ذس تركوا «قايعج ندب حس لم لاء كوم نقال لاي ي لوك سابو اكل ادك فخ

 رحت اسس ارو ادارفا (ةلاسسم رإايكتاد ءايلادا نت اكت للاسر كا ف متين( فكل وكول ) بسه وج ايكاي ايل زا فرط

 ىف ردا. نيكل ياهي رشح سكك فلا جدنا هس ذيع كس لكان اهيا« ض بك تل لاء

 تنبع كما هيفا اقام "سانلا نم كمصعي تي آكل كل اهي وق قاب كت لقاح



 (ةددج) كلج ففكرت انج اكو " هراب 8 ةدئآملا ةروس
 شار ( كايماك ثلباقتم دابق ) وك ورفاك ثلا كور نقيل ءمكاح ءاور حس. قدرك طافت ريم فس ىلاهتدلا كبل
 اقري( ماكجا) كس ساروا لم اروا تار كك بجو لا اقري نإي دي تعم مب انك ا ارك كت ددبكي آءاكيئاعك

 قرم ( لين ماكجا) نلارواورك سم ساس لي ساوتجركروط ل يإب : لن كس لذات فرط ى راهب بر دابق كوم

 الك وتسبب حس لب ناو < ايكا يكل زان فرط كب رك بآب حاج كي آ نآرق دج < لاش وانك رض
 ل رك لوضا بآ ق2 الان ناميا رب برر موقرثكمركا ءتجو كوم كك نا ءاكع درك فاضا لير فكروا 7

 ءارتبم لإن قدوتي هوروا لوم لس او ذ#.ركر ايفا تيبدوبمي لوم كم (ناوخ) كيبل لوك ب ىلا« لوم شهدذ مي ن

 رواري ثلا ىو حس ل لاء لدب حسءادتمَنمآ مروا قرف كيا كدب( ىلاص)( لوبن إي) لكراصنر وا ىلاص دوا <

 هالو م هيلع فوخ الف) مروا كد: فوثوي ناد لي ترخآ اكس ركل يداكيالناميا لن تيب تغآم
 دهب تف اكسال نامي م لوسر كس لارواري دّثلا تسلك ارسا ب ذس م« لاي رمت لكتإ لد برج كادت ( نونزح

 نح فالغك سقت راشباوف ىك نا لوسز لوك اكن مم بج ( رك :٠) 2ك لوسر حس تهب فرط كن لا ذس مترو انت

 يركز ترضخ اريج الاؤ رك الالب حس لن نا دوا كبي ذلك كتب حس لبن نا ءاك بي ذكك كا قايل
 قت يباعر كل صا وفروا جي روك هيض. لاح تيب اك>ريجآس نولققي اجب كا ولم رواوك اقالة قسرا ظنا

 تاغ وكب نلا تدجو لك وا بي ذك ولوسر نا تم اكو شاندردتف لوك جب موزي هدرا جس وص

 توصل هجس امتي بترو« اكو لش نحت ففنم نأ لب تروص ا« تاس نر (ُن وكت لا« ل

 تربت تقع كس اىادروا ل رد لبن تعا ووك اك كوب نه ماعم 21ه عقت نأ“ ٌنوكت نآأءاكوج باننا ل

 روا كس ومب رمي لدتا كول تكا تس ل نا هر اي ودرج اكل وبقي ون لكن لا نس دقلا وف كيوت سس لوبن بحري كو

 ناي «كيدازم ك اوكا ف اني دب بسووهثلا ليث 2 ويب كولي ء ع لدب تري اوُمَص ىهني ريك

 انتابكذ_ةنلنالةتن5 ح ناددا ع ليرذلت يلم ىكاء جس ىت كرم نبا ىو ودقلا يكس لوبخج اهكرفك سس لور

 ل ل «نوم نييوبحم لوم هرثب ل لول عس بر حا اراييقروا حس بنز لاري ورك رتب كدشلا لتارما قب

 ردا «ىداكل ىدتباي ب لخادكس لا لب تنج قت ايدركم ارتاح نج كك لا فشلا يارب يرش كلا وكري لي تداب
 هذ وكول ناًييقي جدئاز نم ءدح اهب تبا نكس شاوكن اك لتر اكد لولا اك ومل نيب اد واس خر ذوددن اكن اكل

 يهدلاو لكن اروا لفت ةلاع سوو سوددداشلا لي نتن كلا تلغي لوووبتم نمت دشئارك ابك لونج ايكرفل

 تاق كس ديح دوا سآت ذاب حس اوك, كش ريش كول رك سيئئادخ لوكا وسكس ادش كيا لكالاح < قرف ليا اك دام

 ايلي ق ازمككووزوا اج ىدازعل ردود نات رفك و يكرفلعس لي نا ذس للة

 كبف شت لاشك ليا داعم كادوا راش ةحسدشل شاب لقب لوم كلبا

 هكاورشك زمر ودحكحسمج



 5 هراب ه ةدئآملا ةروس اك مدد نا لجحتف كلامج

 هس تب لكي حس نا لي لوس كيأ درك تب اوس لا كرم نا عت ليت لس ١و سرك رب شارو او ستر ذكر

 نا« قد زكت وة درو اهكر ناس لوبن كاسيج لو لروبخموو كس لي اجر ذك رك نلا ىتيي لين هك د ذك وس
 تس امك ادت اج ريد[ رطل كتل تس اهكاناعك فود د وردا « ىلاو فس رلدخلاهم لي تنفادص, كت روك اب تس ار فيا هدلاو ل 9 5 2 5 2 9 -

 0 2 نا و“ رو
 2 امام لوب تل ىئاروا تس جي فم ياروا سيو ى ل سوم بكم نيس !نلسوم ليئووبتم هددت اياوج روا نيج

 ماقتل 32 و وعادي نإ دس دك ايي لايتان قت م تيئادم» لإ لح كح نام جي نأ كيكب هتما | وم د سحب لك سو
 50 7231 ءادا رسل رف 5 1

 ل نايأ ؟ نإ ب داجعهس# كاع تس لتلوت هاب لح دسم

 ماييذتتساء تسالاو تاج اكل اوحا كح بسرواالاو هس اك نا[ ليس وقال امال احؤك حشمت دوا كلل ماك اصتقأ ن هس ءابت

 اا وب بك ةدالا
 تزوايتح دع لب تداب كس نإ دايس( كالو رثتولف لب نبي دنيا ق7 ان كر اصلن دوبي امك ل 13

 ١ تع تره ناؤيور موج وركدش درج كش الاي كس لوكول نإ ٠٠ "ل دفان ةلهتلت لستر وط ليا ورك

 تس تساروارروا لو كك رك ماركو ل وكول عس تبدوا« ليت فالس كس ن ناووروا نك كح + هارك سرجو كو خيسا كي

 -لث كس طسو تاقيقترو قتل اوسع سس توا ننس كح تك

 عاق ايد 2 اره 3 53-0

 ليون يمس تي وي
 ا

 -عح تطال الت الاسري ءاهّلك نامتكك اهِضغَب نامتك ند : لوف
 مع م
 تس باو: اكردقم ل اوم يارصقم اكن[ دقو مج لا ا ولفي نأ لوف

 قافتشا كح بلطماك “سانلا نم كمصعي هّللاو” لوآلس لاعتشا اوي

 هولا رج كس بآل مدعاة الش ان ن افقفاقلل ب ؟لكالاع يس مراتك دن مم

 ح  بئاج كون اسناوك

 م دقتم لاوس هب

 51 00 ديب [مرتد نبي دال اور لعاب كسر وو ل ا ْل "نبكي كليك بكر

 مرتد نيدو درر اين اكن لامك اث«جب دتعم ني ورشا رثكوارعس

 قت برع اتال مالسا | ضن لوك بج ءالاو ذو محررا تس نبي دل تان حاسما 5 ؟ءئبابع» 0 : سلوق

 اك ل رك سر مكانس تياغو تمديد اوم موسوم ملح ا س مان ىلا قرف ايل ن دمدود ءأَبص



 مكه زل آلججشف لكل انَمَج م. " هراي ه ةدئآملا ةروس

 داقاتكر نلت .قرفكا ىلا نادل سنا راكد

 - رب لام ى كريب 22 نان نلاس آس ل نا نو قكرم سيب كرو مر لم للا ءاَوْنَم 4 نإ : ّيِلْوَق

 فوخ الفءماك نإ ءركلح_لص ل وصوملص اونهآ لوصومما نييذلاءبصان لف ضم فرت نإ 0

 -فوذحيرت كن إركوملمج «نون زحي هال و مهيلع

 مهيلع فوخ الف ًاحلاص لمعو رخآلا مويلاو هّللاب َّنَمآ نم ىراصنلاو نوئباصلاو اوداه نيذلاَو
 .نونزحيمهالو

 نوطخم نولباصلاو ءريلعفوطخمر/ل يس لص لوصوم_لص وُداَه لوصوم ما ني نيذللا نانا فاس وار 9

 نوطتب نبل رخآلا مويلاو هّللاب َّنَمآ آ نسم دم لربمركل بت اف وطقم لوف وطخم ىراصنلاو زوط*/ يلع

 هيلع فوخ الف.ءارتمركل حسدم لريم لرب« لرب ركل سس ريل ف وطعم ف وطخمب وطعم ًاحلاص لمسعو يلع

 -هضك ارتيمركو بلم «نونزحيمهالو

 مسا نيدذسلا هفطاعاو هيلع فوطخمركل يس لص لوصوم, لص ءاونصآ لوضومما نيذلا لعفاب شم فزت نإ 9
 فطع ف رت واو ف وطخمب يل ف وطخم نوكباسصسلا رفطاع اور يلع فوطخمرك لص لوضوم ملص ١ وداسسه لوضوم
 هيلع فوخ الف ماك ةرل هبه لسا رسل ارب هّللاب نما ْنَمنم م لريمركل بتر افوطتخم ل ويت فوطحم زوط*' ىراصنلا

 رقد َّنِ .نونزحيرمهالو

 -<ه فوذم اك املك ٌهوُبّذَك ٌهوُبَّذك قوق

 تري روطكس يضاء لاح كياكح ]كيا جوج لاهتسا عرداضم نول تقي ر كات كونتر عقم هب ٌرْيبخَتلا و ٌريِبعَتلاو : يلو

 هت امر كل فرصقما مود« وج تقو ىاملاعماكلث اكل ةسات

 32 لعائاك ن وكت «ة ةنتف“ سورا [اازباع مات نوكت ملههداشا ل للا ع مراغا ليث لا قت : نوع

 ةرتكرلا الهم قي رداهس لعبلا دب تريك: اوتنعو اوه نم ريتك نك ريان لدم
 رك وذ ارم كيلو مهنم

 كلا قرف كيلاكىراضنالاو نك ة ثلث ثلاشوك فيلل سبك جس هراشا لب ىلا ىَراَصَملا نم ةَقْرِف : نوف
 دج لائشراخت لوك م لؤناب لدفود ازبلا لين تنس. .لاوك فاق ةتت تك ترطب لن قب ة# رف ركو واع

 تب 02 ما دبع

 شو فت

 ام ايكلذاندكيوج ب بآل باب داجايدمكىريكات لي تيآ اوك تفنن بآ (ةبنآلا) َلِزْنأام َْلَب لوسرلا اهيل
 دق دص شك اء ترط>ءايكتايبا ذل بآن انج لب داني كيك وكل مال تمول ف وخالب روا تساكد مكه بأ لا



 "راب ه ةدئآملا ةروس اهلل (ةددنج) نيلال هج شفة اهَج

 ترن( قداخب © )ءالوب ثديي نس ساس ايلايعج مكب ةسةقفقز ىف ك# ناك ضنج 1 لارا
 تأ رقه تابلوكرواورش لذا: حسه د ذك قوهدالعكس نآر قلي كح بآكايكا يكل اوعبج ةقالتتاةاقتت لع

 (ىراخخب حيحص) -تارفايم قالى شات ج مان آ رة دل الجر هّللا هيطعي ًامَهَف الإ ارفعي

 زج ىيمدق اه« ايعجزج لوكان آر قف بآرك لا رف عقوم لا تاب يروا فيطا سك دقي صوتت اء تررن>

 ينك نبا) .ةيآلا هذه مّثَكل نآرقلا َنِ ايش ًامت اك دمحم ناك ل تلق ارب

 هذ ةقلاتناناقتت بام ؟ك كايلي داب رم مقا 0 3 نواس باتسنس بأ قوم عراوولا دج
 ركادا تناك دول اي دابا م اهي اكدقلا نس ب آكل ليد ىتاوكمت “ َن 0 ٌدَهشَت”اكش ء

 -( جرم نفت )“تغلب ْذَقٌرُمْللا' ءايارفك دبس رك ل /(- آفة ب آءىداررف ىتاوخر يروا ءايد

 لا كس بابسا قدايندروا لا رف كر ل سانلا ّنِم َكُمِصْعَي هللاو

 كب لي لد بلاطو يتب كح بآ ىلاقتدلا وطال بابسا قرب اظنه تلظافت كيسة ذنس لونه تي
 رهلد ذك لورادرسكس ليل رق ضل لس ىلاهتدثلادعب كح تافو كالا« د ةس كت ظافت كي آهوروا ىد لا ذ تبى

 اكمال احصلي ننتج بايسا رج الخس اظفمت فس بآ لدم لزان تيآيب بج « رف ظفحت كي آدجل رذ كس ني دس داضناري

 انو“ قودي دب هيئانج« لاف تظافح كي آف ثلا نيس آش آي رطخ نيمار راب دعب كس سا اي اومن ات لماع ىو ربي

 -ايلاجب حس هرطخرلاءرفت علت ريكو ركل لوب دوبي للبن

 جس قررطلا تنسج نإ اطمك لوصا ا تاركا تيادب ب «خلا ٍءئش ىلع م تْسَل باتكلا لمااني لق

 دوا ىساعم حرطاىكاء جس اتنعفاضا لم خخان مروا ئراص لس قفل دتو نايا كس نامي لبا عس لوما يت ضنب حرر لج

 -<ساو# ناي لجررعتم لث ميركن آر نرومضي تت لوم لدي ذ كل نايفطور فكس رمت

 متردد ذواهتتسدع لن عراب نت ؛ « قحلا ريغ كنيد ىف اولغت ال باتكلا لهااي لق
 ك1 كنلاالقيقع 5 تررطح بت ورك حسم افي تيبولا ماركا اناس توب بسصنم لي كس ركوب لبي س ا ايكابد

 بلوت تبكو تديقك سون انا« دي رذاذ ب حس بسس اكتر كر وار شطر ودرب ولف ايكولغ يؤ ملم لاحم

 قادخوكل ورججروا سس انك تكي موصخم عررط لك وربك وكر ب دوا لديلو هو رك خلابم بوش ل ناش لك ا

 -ج اي درك ف صتنس تافص

 دارك تر فركب لا وكت فيا دل تسد كس سكول دعي انيس نتي «لبق نم اولضدق موق ًءاوها اوعبتت الَّو

 - ايلا توكل ورسو دوا سد

 رمل ىسيعو لب باخسصا ميو دق وحسم بيت اعد نابدواَة اسيل لعلوم اورو



 (مكدج) كلالج سف تل انَمَج 0"  هراي ه ةدئآملا ةرو

 نوهت َنْوُدَسحيَوناكَواَوَصَعاَمي عدلا كلذ ٍةَدِئاَملا ٌباحجْضَأ مهو َرْئاَنَح اوم مهيأ عاعق

 َنوُلَحف َنولحَْياوناَكاَم سبل هوفر كتم : ٍةَدَواَعُم نَع اقناع 1

 مهِداَعَمِل لمعلا َنِم مُهسقْناَمهَل تمَّدَقاَم فيل َكَل اضع ةكَم لغأ نب وقلنا َنولْوتيممْماَع
 رت يابن 55 هَنْوُدِلْخَمُم ِباَذَحْلا اقر هتعمل طِخَمْنَأ رتل ع
 ناَمُيإلا نَعَْوْحراَخ© 8 َنوُقِسفمُهْنِم هن اري كَنِك وايلر ةافكلا ىا مُهْوُدَحَتَمُِيَلإَلنأأَم

 ْمهرْفُك ٍسْعاَصمِ ةكَن لغأ ْنِم ورش نيِذ و دولا اوُنماَنِدََ ِآ ٌةَواََع سال َذَعَأ 3 ديد َّنَدَج

 كلذ ئرضناناَولاَ نيل اونَمأَنَزَةَدوَممَصَبرْف َّنَدِجَتلَو ىوُهلا عاَبيإ ىف مكامن مهم

 فعلا نبات اذه ْمُملعِن 6نولعفي 90

 90- ه1 هن اي ل ناي قوقل ييارف متلو و هي 527
 200 ب

 ع 1 و دامك 5 َقَحلا ِةَداَبِع ْنَع ©0 َنوريكَتسيال دال

 لكاعوزب ك كس نا قى تنحل ىلإ دلالة داؤاد تررض>رس لورف اكس لب ارسا ىنب :

 ىلا ذ لكاعرم نبا كت ترض>روا ءكل ع دنشاب كليا وردا ءايكايدرك يي لك كرنب وكنا حس جو لك«
 نيلي ل روسنا ل تن كس لس قد ركءاعدرب ك2 كس نان. غل سئ تسرح كي دقي رط سا لكى
 لوبن , تس تك ركز واتس دع سوم تركى ار فانهوكى لك تسمجو لا تنحل: هدا, ب اجساد وروا «ايكتاي در

 رايقفا ذ لومناوج اقترب لم رطر اكن اءامت د طوع انكو رس باكرا ك لاهفا سب هرفي نبا

 2 لق ود تل ورفاك كس لكل ش تاادع كي آجل وم تكي دوك وكول حس تب حس لبن نلا بلآ دس اي

 + تعاهنو ل يت كح كس ترث آيا لامعا فس لوكس نا 003 لالطو تاز قرامت) تس متي

 رواه ثلا كولر عتاولا دكا لإن ردشيبب ل باعة وروا وج ثععاباكى سار ان كدشلا هوا كس ب

 رثلك اكن ا# كار اطيق تسود كالا راقل 32 كامب لوب لانو ب زج لادداري دقق رجح لأ ( لس ل

 نولرشم كس لك روادوبت توداي ز حس بس ل ب توارع كن امبالا بلآ قفل رس ١ لإن كك + رد اخ تس ناب

 نولاو نايياروا «ح جو كف وم كمل يي تاشجاوخ كن اروا لم” كس نااروا ذ# وم انكود كر فكم نا كئايد

 بيرقاكت احس لونموم ل قود كلم دوا لت كراصن مابك روج كس ةايوكل وكول نا بعرق لع قود كك

 2 1لقرور فس كرنب اك تروا ل تاج تساي( ايندلا كراجإ) راذكت دايعرواء الع لي نارك تس تسدجو لس

 هيي ا اروادوببب كاي

 ت١ نكجي مزمزاد>



 5 هراي 6 ةدئاملا ةروس ما موده تيلالج فل انَمَج
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5 
 00 ارب لئاسكس يربط هلي : : ملف

 للعلا «لوقتضمماعرواهدتاف لول اكو تلادعب ذكر باج كرد قم لاوس ايي ءةَدواَعُم : لوف

 هرايودس رمل يدرك راثا فم اع فسر كنا, فوز اضم ة اق واسعسُمء شي ةناككدع لسا كس ايكوم عر قواك نسج

 _يووصق عن احس باكرا

 -هتس نايباكاه ب رهف :يلوَق
 دهس مذلاب صر ءاذه : نلوم
 .باّتكلا لهآ ْنِم ىامُقني :يلوَق

 هج بادجاكل وياي بجوملا :ّقْوق
 تس تدور يكس اءردقم بجْؤُملا اوس اوي

 م هيلع هللا طخسروا< توم نايباكل كاف مذلاب ل وصرواح مزلاب صيصٌكهّللا طخسم نا رهط :(ياوج

 كب انك با تمدقام ره لعا  اجاناد فوذحف اضم بجو مسلا كك تبج < لات اندم عتاد نايك تمداقاس

 -اوهد تسرد ل اياه 1 ”اكرألا طخسرو ا ضف

 مئارم سى رك تايد بادجاكل اء كر نامياب ىئ باكل باك س بادجاكل اوم اري ةققفت دمحم : قوق
 -باكدبكم الفلا ل ىبنلا ردا نية

 نو تكمل ام لش نابذ ور نْيِسفَسَق :ًعلوَق
 2و يه رس د ب حمم

 2 ف
 ناقلات قل رح ب ل اناروا ىلإ ذك قفطةتلعو قار ترق روي « ليئارسا ىنب نِم اورفك َنْيِذَلا َنِعْل

 دق اركت نعل ليا رما قي لاب ز ىك تاي ترضخ يبرز نآ رقدعإ لس لادا لاذ ىك

 :انركن ايت قرت قيفح] تداتاكىلرعى انا
 لع لا كس ديب نآر قود لو فقاو تح لينا هدوجوم كك ويك فووخروا نبت تكرر ورام ٌلادتب كتي

 اسك ىوكررظتر نأ اتىتر رات اومبري ابو نإ ذوكال قا برع يأكل وست رص كة مستر قب ع شك

 -اهقإب سد ليك تا تسار اربد دايشلاو بيغلا مل اعبليتقر ا ؟يت



 مدد ثلج جشف كلل انَبَج "  هراب ه ةدئآملا ةروس

 : لري دج يعروا قرط يعركذ اك وتل وطور

 اكت نعل لي روب ز هس دوج وم بييحرتلا ىلع يب قسيت دي دج مبعد وا روب ”فيكسكس قطيع رك اك تفعل وفود هدوكذن

 دهس لم اظافلا نامت

 راما ريادخ فس لوبا لكويكء اغار قري لمار ساروا كاك نبل 2 آليا ل بوقنتي كلحااومبرصغتيابثرواانس لس دئوادخ

 (57017 211:98 روبز) - اعكر شد اتعاب تمم يق كادوا يكن

 :طظافلاك تنعا ىلا, ز ىك الفدان الدلع قا حرر نح
 0230137 ىتم) دكر هك حسازم م ميس قل اي اسس اءودرمت ناب اكل وداد باب سا ل 92

 كن ادوخ ول ناء ذه النادل ل وتر عترولا ) قتوكت بس لوف اذ لم نام كس اقل ةللع د قاد فس نوبت 07 ايئانج

 -ايكراكثا هس تدشاكت وب

 كي فرصوي رول فوم وج # رجب مروا شوف ان كس لوبيا رسا حس نلاتساد لكل وبن رفات سل لكنا

 ومر ظح الل لايت

 امتابكذدئوادخ لأ ليووجوإب سا تب ذس لوبا لكوبكء ايكرورصغ وأد توادغ تس نت كراش لا لس لوبا

 ٌلاج سمت ا هيدوبع دوا لج ارسا حس تورم كل وني بيغ وا لوين سس داس لس دئوادخ كس نئادوت هاب دوا ويجيك ن ماكي يك

 دوا« كى ندرس ةسالدن نامي يادخ ظيسادنوادخوت ظننا كس و ركل وداد ياب يسال« اند ذس نوبناوي ست

 يوري نلا فس نادك ويد ى اروا ءامتاسرتاب حس لودا) أب ةييسا فس لاجل بخس ارواو وف اق لا

 كتبك ادغ يي اظوادخ سلبوا ويجيك ت مم اكعس كس نا كات ايكرك يشأ فس دئوادشرلا امك لي“

 لك تروا كى شم ىك خروف كراس اك وراس ىلا دول « تس انب هس جي هد قم لتتروس ىلوم ىلاهذ كك خس ادوا يس دك
 رقدادخلالا 48: يت اروا كرد اجدد قريكل قدوم ذك ايمرد كح كلو 0 يس هس كاوبتادوا كتمدابغ

 وتصف ثيث ب لاما ىف وا دخ حس لا وثحاب نلا لب د الواسع سس اك يدك اي راكب روضتلس
 (ىدحام ريسفت) -١48:215:109( نيطالسن؟)
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 :بابسا كس تنعلم لسع ارسا ىف
 تاعرب رواولف لم نيد شمر ارتغار وا« باكرا كت امررو  انركك دن اكتايججاو م نايصفغ حس لب بايسا كل تنعل

 مرج ذب يادوخ اهم دج تس لج ودق لاري وك سود كيا هورك يلي دي رزع 1 ةيسسل



 'ىراب 5 ةدئآملا ةروس كَ مده تلال ججشف نول انمَج

 هس ارب حو ةتكيد وكلاب لاحرمب انب ببساكت ناوج سيدرا رب ادتخاروا نايصختوكى ب كدت ف نييرسفض تب

 اد ل ل يال امرا ذي تسب انك

 هنن ركاب وكيد ضيا ك كر لوم لفاو لب ليمارس ىلا يلارت ليك بس يا رف دقق

 مس ارم زور قت مود نايم لم ءاو كل دابق ووو لاب يدواور تسدقلا

 رايمرو كل نا فس هللا تيه كمءارق قلت روا ترف ل اضاع اكناميا يارد« لود لوس شا داع

 ارم رواوركأي و متاكل وكل وك ارورض مت كشك ا. رف سعب نق 4س ىلا تعلدوروا كد لا ف توادع ل يب لجأ

 ء كدت هي رفا لي تيياور قرسدد ( متالملا باك قادوبا) ءاكوبم كم قلل احار اه شدو «ورك ايل ذيج باكل اظ«و دك اكود

 -لكسوءد لوبق اكس وك قكل امد تسشلا قي« اج نب نأ كس ىلاب اذهل كلاسيكي

 ءاداتعجو لك توارع نإ تري رش كوبي ع ناميا لئا«(ةيآلا) دوهيلا اونمآ نيذللة وادع ى سانلا دشا ّنَدجتَل

 لوي كج جو قم جس اناج اياب تمم لن ناب بج اكريقو مشن كن امياو ملل بارو رايك اروا ضارعا سس نت هس نق وق .

 داب دلال آى ناس بجرم قى كل كس قفا رذلا لوس نس سوبناكق ب جاب رداعشاكن ا بي ذلك كن ارو لت

 اح لتس يتب حتوم لوكأك لاسر ا 1اس رت لش وسد كا رج ف لل فاتك يك

 قوس يشر أح تروص مروا ءإيد

 بت مرايلك اور لم ىر أصأ كس دوبي تسبب

 قو كن لل ل نب دود الع ل احس لئابلكاود وقر ط كووب لشي ناك سجد قس -ّ حسو مكن ىذاصن نت

 / 1 بير هدايز ح وفارس راوباب تبستب ى الصنم ءاثب ىلا هوجو ىف كاءع لأ تييثيه ىراينناوكم خر زر
 "-- مالس اديان كس قر فوتب ليو مس قلش اك ىو مالسا كيت اه من انس لن ملي تم كس دوبي تم رق صو ناكل دي اسي 0“ سا رع هز رس كثي ارت هلعتر ع ِ 1 ٍ

 املس اكس روا بس او تس لارا كرم طبيعي لوب دص كى البو بلص ايدج حس دوجوم يلي لوح اسيعدانعيب فالخ

 + قت نولود لس نآر قل ىاء ليو لاسر رك يوت لوفد ىلاسيعروا دوبي فالك مالا أب ادوا جس راج لاحات

 -هاارف قع هس ق فد لد

 :ك -_ فصو لمي ى لاصنو دوبي

 با هس | تسبب نايمرد كح الضو دوب لاب لاك < لوم تسود ى وم( ل يآ ى راصتروا ل لب دوب

 امس لاس ١1كيلو تراب كر اير طمي جس نة لد اوفو لبث توادع لك و الشروا مالسسا كم مكس

 لسلك كل_14 داينب كت سدطلس يارا كي ري نم زرس كن ييتسلف, سبب مووت كس قب طم حاطسلوج لالا دامت هاب



 مدد كالالج سف تقل انَمَج 4 ٠ هراي ه ةدئآملا ةروس
 قرد ارقى لوك يش سا كريجم نآر قزاب ذاس كى ااصنودوببي فالخكس لون ارسم

 :تءارب ح65 لل دوبي
 بج ل1 لع ءاقا1ج ع لاثم»و ىداحت اك كس ىالاصنو دوب ىلاو ةيدركك ووك اين دروا ريا تر ركب تالا

 لس نوايا ل ملكا اوشن 5 تساين دوا ءايك قسمان تءار تائرادرمذ لكل ففاةل قلعت رخل دوني

 -اهلركلوقووجواب ل لافداهغ ني 2 عناد

 وكب ني ل ع حلا ىلص ميدل ةقيشلا و رم َنْيِيِداقلا َيِشاَجنلا ٍدْفَو ىف تْلَْن)

 لوسللاَل]َلزْنأَماَوَعِمَس مادو ىل !اعت لاق (ىشسيع ى راع لوي واك اع اذه فلانا لاق و اوهلشاو

 7 و 1
 كباتكو كيب انقذ اكنا0بمو نيود نمضي عى نا ع
 دقيتلا خي مالشإلاب مزج نك باَرَغ ىشاؤلا لو ةقبعيبصشتوبرومل للا هَنيوهشل عمي

2277 
 لو ِهْيِضَْقُم ِدوُجحُو َعُم ناميالا َنِيانل ٌمِياَم آل ىا ناز َّيحَْنماَنَجَموشابنموشالَلآَمَ

 نيقفلف ين رذ نجلا نييونساه كولو نو يلع تلم
 2171519 قرلو .سبج ب هنييحلارارج كيد راه نوط هيت ننقل
 محب بسد
 ناد لافروف رب لاو قاتل رفز ول افق وة ناس رقت( تاكل اول ر) : يي

 كالو هس لازانيا
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 بآ) ناك ابك ة ع لوبا دوا سس 1ك مالسارواهلس ةسورووق اي ناك ةروسدم اسكس

 نآرق مالك او بج روا ايار من لااا ل زاترم ةااع دحر توج تب اشم قت 7 اكد اك مالك

 اجو ىراجوس آت لوم آنا شاك ىانش قتلو تي يح ديل

 ركل رضن ىتاوكمن قلعت كا بلا اقروا ى رت - ”(ن”)ة الس ناميا مث! بر سدا ا

 م اواينفب و ذكر ارقاك نإ 2 دما ة وقمع اا

 ا و كل سامه النام 2 1-52 7

 تتقافر لي تنج كن وكول كيوم براد امءلريءتم ٌنِمْونلطع اكل لام ردن ريما لديك مروا حدد ريو

 شيمب هو لم نا« لدن اق“ ليرهخ لي نلت لبي اطع لت كا #سجو ىك وق اكس نااوكن لا ءايامرف ىلا هتدقلا تار ف بسب

 نت لاو نر زوو كال قم وفي الشك ت ايآ ىدامج دوا ايكرفكذ# لوبن وا لص راك
0 
 رولاو نابمياروا« كس جر لشن



 ٠ هراب  ةدئآملا ةروس 2 مدمج كلالج شف كلامج
 ا ا ا > سس جام

 ىارككى لاعت لاسق ذم العز رضمرو اكو فئات مالكي لانا ديفانيتساركاذاو (ةبآلا) اًوُهِسَس اذِإَو : لوف
 ءاوجي نوربكتسي ال فطغاكل اقل سار قبب كووتمالا كار يبجة.اجانا.هفطاع ركارواء<س ايكو راشا فرط كب يك
 ْ :نوربكتسُي ال هنأ ببسب كلذ ىا

 تلاع روك كنا بج لكن آر قؤت يح بادجاكر د قم لاوس كيال جس قنات ل بي هات اَنبَر َنْوْلْوُفَي : نلف
 .خلاَمآ انبر نولوقي تح باوت اكل ا« ل تك ايكو لمس لو

 -ج لافت كا كنس لثو ل نينا دوم بوم« َهِضَنفُم يلو

 تزيولعا عمطن نحن ىاءربتكف وذم ادم ده ُنِمْؤن فطخاك ع مطن قلن 3 و ن ىلَع ٌفظَع : نوف

 -هباظن الغ

 و اسي رسال

 هل
 ىقااخاماع كن ريكرشم دوبي كات ايكيارفواشرايب لم تايآدشزك (ةبآلا) لوصرلا ىلإ َلِزَنُأَماَوُعِمَساَذِإَو

 دارفا يبا ل قراصناك كلا فتاه كى ارواج دق لباقي وراك راسخ ل نقكس نفاس لباقس هس تلاع
 اكراصن لدن ادغ كباب لش لوي رج و دوج و مبا لربك وون دوا لي شو هراثكشس ايندروا تسود ملكرج نيو روجوم

 ورا لكم السا لكوج حق اوك اد نكت ارطعح نا« لوب لصتاح تداعس كف ال نامي اري هقفف ب وكن تجهل نت ىرصخ
 < اجا سس ليمتنا# د دقوكوقاو لا ةلحاجس عقاد تا كيأاك

 1 مقاول شط حررت

 اج حاج اندم عسوو راداكم الساروا لن ع راج توم شيقل مالسا كول ندب نادك احكي ويب بج لكن كرم

 ايبا نادل وكي درك رور شانك وفارس سر حررطروا تكس دا نيس دوس لوف السم قب طوب بوصول قف و

 قع اس دقق هل ب [لاح تروص روب ءوماح آن رك موددوخ متن حس متسول نك ناهس كيان كيال اق يذل

 :!ارفذس بآء كيد تنابا كف كت رت سدس با رد تع ةك كب فق بارك

 .ةشبحلا ضرا ىلا هديب ٌراْشاَو انه ىلا لاق بهذن نيا ىلا اولاق مكعمجي هللا نإف ضرالا ىف اوقّرفت

 :ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع)

 7ع اج لاب يكل 7 ما بيرتس لاا ةيتيةا دج لت امك نيذ كشلا 6 ينج



 مك زج شفا لاح قليل ٠7 هراي ه ةدئآملا ةروس

 -.يارفوراشا فرط شعل ةسسآ

 هاند انج ب مل الروخ وو مشوا رك يئظ لوك ورك سجس اشو كيا لابوك ايار كي هس بآروا

 لا رف حرم بناج كشبع# فاق لي زجر دتماسديسدق ل وقل لم كو شل بجد

 : ترج لبي شبع
 - لإ ل ذرجردنم ىف اركب احا كس نت, لتر ولي ا رداورمور زيك ب نتا رخل تشم رف( 04) لوسرلف اق اكيس دق لون

 شروع 7
 .اهيلتتلتاكص قرع رح © , ةقاتماناكضت نافع ب ناثععرضح ©

 كف اثع ترطحروا ( ىدازمتاص ىف سآ ) , فة تلقناكتت فوك ب نتابع رح 69
 يوك و وذ «ةقافتاناقت ماك ري (9

 «قوي كافي ذعوبا ليت تنب لبس 9 ةقلتتاةقاعت تن ني دفي حوا 9
 كررصلا ج ىديج ىكرلطسولا يما ىلا تنب دس ما © .ةقلاذتالناقتر يكب بحسم ©

 مارلوب فرشات تيجو زك ةقفقفب ب آدحإ لس تاذد ,ةقلاذتةةناعقت رسالا ربع ء السا ©

 سوم بقل بقلك نزلا . ةقلقتاةناوتت ن وعظم ب نع رح ©
 ءاكديت كدب نكرماع الحلا تبلت © . ةقالطتاقاقتت يبد نرماع ترجح ©
 كور بوبا قلة تلققاقفتر مع نب لبيس تن موتاكم ١ © ,ةقلاتشاعتءاضب نب لي ©

 (ىفطصملا تريص) .ةقالدتاقتاعتت قرم اع متر ىلا ني ورسول كنز

 ديك تررطت كلذ 2س. رف قلك طولا تت ىف قس فف امس ايكركد كم انك قلة ققق دوعن فلا ريك تارطت ضن
 كل كير شل ترج قرود بلا« لل يرش لب ترج لبي كا شيصو وسم نب للا

 ل داهتود وفي يهكردن كودجح ارضي بسحب كق افق ا نلت لو شاور حس ليك ايي بصل فاق اكوارفا_لوسو روكي

 تلا وقام ملئاكس ا بج ولكن كر شم, تكس وج راوس تارطح بس ريو تاجا مددت إب ليتر ين كلبك نس امر شبع ل يتشك

 هس بج رد تارط +( قطصم ريس ) سوم تاور لايتشكة في هاكر دنب كولي بح سا ذود قد آل بق هتك

 ك2 كس شبع تارطحر ركوب وكر, كس وم نادم لكلب ك قمر ووش يخي رعدإ «سر متلي شبع كت لاوش
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 ٠ هراي ه ةدئآملا ةروس ايلذل مده اة آلج شف زلانََج
 6 ا
 روارك مديح لوك كلو التم ليم شك تنك أولي دي انج حس طلقت لكاوج مولحشرل بيرث لي لل تاو حس

 دوم لاو لم رك هاني كى لول

 :ترجت ىرسود بشاج كرشبع

 ئريد تزاجال [ت رف رطل أ ثصورابهد ]قفلت بآ ايداع ين ا

 كس دفو ء اكرشم ليس” اش لضروك (اكس) ور ةسروا درم ( 80 ىايعنج للم نلت“ لقي دارفا نوكيا فق "ياك سدق لوغأ

 قطستلا تريد مانعا تريز 5-5 0 ؟ قنطصلا نرسل لس نوما:

 : لب شرف ءاك لبر

 ورم رك مر وشم ول لين ككك# فيس ركادا مالسسا ناكر ادضتاس ارتب اص د يبج نس يرق

 لولو دوي دي انج ءابتمت شيع ريدا ارمو فن احتل كس نايت عمو نارا مانت كس كادوا اسجل نبدا ادبكروا لاعتلا نب

 هام كابو نادرو هك لي ةكسارذت ابيب ليئوك اروا لس حس نايا صمروا تنطلس ناكر اوال ل شبع نابحاص

 مالى راع لي كملي زكا رمت بو هداج تايلر (رايتتنا نم داين كيا ركدومجت ني د لاب نيا دس لوفد اندننج كسرهش
 ا ل 8

 تارت يآ ل ا اج يد ركل اوت دامب كول يدك اجت رم تمرخ ل هاشد 28 سلوكه ددو ا يرسروا فار كس

 را

 بايداب لي دإب دو توليب بج هين انج سدد كورس رامج كس وفروا لماكم ىسريخبوك وكول ناار يع شرافس تس هانا

 دا ديكر وا ضاعلا نب ورمي كيان رول ةس نا ”اصمروا نرطلس نناكرا ون يك تاع داني اكسر ايادوا ةسار تروا سد

 يسلب جو لكلا« تابالكن لا يس تاي رد لاح تقيل ابوك وف رس شيد اشك تي اه بي هيب ايلا نع
 هدا شب عل رثادعب ل دوما تحس لفظا كل وف املسشرو دا اكياجوءرجالت بير فوركاراع ا تكي لزم لكلا

 ركاب ديك اصرو ا« درك صيف فرط ل ياريخإ تس تاب كف لاعب رفا ومب يكاد زكمم ب تاب لا ىئاجن شيعماش نع

 اوت ءابقك وكول ارم كل تندإب روك اح ترو ءايلداور كبل ليكن الب وكنا إي كس لاف اهلسضدص تك يارس كي

 ايان م اخي اكماشد إب رول اجي للاب كح باحر صاق

 : ىك اي روا لوك كرات
 ةوماورل كح ءايرد كس هاشداب

 5 00 ري نر م َ

 هاشداب لاقي بلطم ؟ك وبك اي كرك و لعرب درك ا بك سكس ل ب امصت
 مكاهك ذب باكتالم باو: كس لاءجس فالسشإ نايمرد كس ناروا سا ليت اتق تس تب ل ان ناملس مروا لايت

 كاش ماع ايل اهتكا بي مالس فر صروا + ل داي دو تعامج كدب بسم حس اياصلس ل ؟ سراج وت كس ليك ول را
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 سدي تلج جغف لانج ١ ا/ هراب ه ةدئآملا ةروس

 تو د ا يانج ءار زكر اوان تببم لت زرطي اك دن السموك يب رقم ناش ءايك رسول هاشداب تك وق ئاطم كس بادأ 1

 يك لاوس سها دوسي لت تيادر كرد يك كل وك دتةاشداب فس سكول ب 1ك ير كلاس نلوناراسم

 قا ليي فس لوسر كسلا« سس كيم داك "وتكاد متاب ابكذ_ قفشات ضجر رمح ؟يك يفر وكم دج نك

 تس رك مالسس رطل قتل تي د لا لوسر مكابي فس نافاس ني كن هدبتالاى او لو زعل كيسي دمت

 تعامج كراش ايكد رو ل ل وو ا

 سوم ثاضواشداب كى يذي لور قتلا فيات كك لم اهيادوا ء ل اك كس ب ةلئاتتو رف رحب لع

 لكيم ةروسف# نيل ا

 «جس لوزن ناشاكس ارعقاو قمرا جايك يكن ايب لم خلا ١ وعمس اوك نجس تو مدو لم« لج انسرل ذب لت آلات
 ئرابردووك لارواوي_يقوتم شاه حما شيحو ان فاد صم تمي آهروك رك لو قو تاب اراك تريسروا نا رم

 لكماشوإب سور ةسهر«ةكد ديد ب بس ذ تع 1كم عرم روس لال داب رورو شصداش بسب «هتس قت س7 لإ

 2-[رلل ةلزةل اع لست مالكم دوا مالكي اكس ان كل 06 ءالع اكتر فم رر طخ بسحب« قو م

 -لإ سك تنارعشت كيا نود

 باوج كود دوكفو يرق اك اج

 4س تايدودفو ير قب جب ءاكن ورك لاو” دابة زكر وك وكول لا ضرك اي ربك اص حس دفو يرق شبح داش

 وك وكدا ناو تس لترك اك ورك ثم تاب ىلا كيا تح اسكس هاشداب ل كك هك فس ضاعلا نب هرم ار جاي مارمو ل
 اش ذس ضاعلا نابورمتنارود ا لكل صاح ىلإي راب لع دايدد هدايدد ةس دقو ني رقزور كك ا ءاكعس دركووبانو تسي لكأب

 الب وكم ارك ياسو راب ود لس شاش بج تك تاب تنك بم لع ناش كفل ةلقتلت تت تر عت كولي هاواي اك بكس
 ايس ركل اوم لنه اب كالت سما شداب كبك ذس قس لي تعا تكسو التم سبل اهصتنتو ل اجي
 «هايامرف سس لوس ساروا ثلاوج كس ساو مم ىكادخابارلوم قش بسر لا ؟ اهو باج ايك

 ىئاور ست ل1 وك سريث < شا

 :ىرضاح هرايود لكل ونارلسن ببر اب رو كس ات

 9و تك ايل داب كس التالت كك تسر نعح لأول ماك ايكت إي هد فس ىئئاجن قلي ل دابرو كس اين ارسم

 «< ارفف ةققلف لوس دام دج ل لكى تو ل #دإب كس اقتفةةينت سرر نح مج ابك قالت ةفاقتقتر فت تررع>

 هذ اجت للك اخ اكدوا عرور لا لك ادضدوا كس لوصر كس ساروا سسدنب كذا القلاع لت مسرح كيو



 ٠7 هراب ه ةدئاملا ةروس اهل مدد تاج شف تول انج

 جدلا ءسئرتاز قئرارقم كد يأ حس لا فلان لب كيدج ةس ناهس ادخءابأرك اش اه: كيا تس نيذ

 0 ثايب كيا اك سوس اهكرول ل ا ىلا نس لاين

 نوُلسو ن نازيبملا لبي شيع نا رفسص دعب كس سا: هل اجت

 م "تول لا ل نا وأ ىلا

 رغ ةوكرلا تيم ةقلادشا

 "لب راو نون ول داب رو تح تبع تاب

 الو بأ ةاهتمانتدس يرقي دمتي رواء ارت نيب
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 رفات ب ل فقل للا لوسر بنج هلل تس لد "ام

 اكو رف در طخ كول هدام لاي ء سوم ليش لي دعب هور كد (20) لاي وت تس ل

 (رثالا نوبع) -كي ديد تسبح و

 هب لا 00000

 ترش ا عرالطا كاتس ايل اسكس لولوي ا

 اب باك ومايد تاو كتاب ساروا ل د ع 5 اوكا وسي دقلا نيالا تاو قحاب اك ديار واي 3

 تان كن واهل اني, ل رف ترفغمب اعد كس تس ريم ب آدك و احرف تس اورو تس ب آروا ليث لوس كس لا بش

 دوا كا كفو ىا بك 00 ءاعد مافي اكلك ايوا لاس دك فن ب آت لوتس د يرطب

 كمآ نونا ”سروااررف تر فخ فخم ىكى اش وشل ا ٠ءىشاجنلل رفغا هللا« لو ءاع ديب راب نيثروا ايكوم

 وسلا اون مينغ ىلاعت للا ضو ةبحسلا نِبموق ٌمعاشل ل زن

 لو مؤ 51 رِفْلا ىلغ اوناني الو ْمختلا اولكاي الو ب

 منن يطا ةرَْرراَمم اوكف نييَصمْلا بجاه ذا رئأاوزراجشت اع
 نباكلا يلا ال نوئوؤم هير قلل واَو ب نن هلق لاج لبق :ةرجيمتلا»

 كأو 0 0 :
5 720 
 ء خو

3 1 2 

 قا ٠ 8-0-5 يك
 دالا ْمَتذقاعو ءاَرِق ىف

 0 3 سكش غب كس

 انك 0 0 ُيعِفاَسلا هيلغو بحا
 ى داو

 ه اطر ةةزانخ 235 رك ُةاَماَدِحاَو هز بنا ىو ولظْملِ رعي

 ارك رطفحلَو قبح لم ات ا



 دنس اجت ةظستنح الن ٠ هراب ه ةدئآملا ةروس
 يسع 00 رانلا َنْيَب حّالٌصِإوَرِب لُعِف ىلَعْنكَت ُمَلاَم اَهْوُتكْحَت

 ّلقعلا ُرياَحُي ىذلا كسلا رمل َتااوممَنْوَلااهّبَي كلذ ىلع هنو يع نمي ركذ ام
 0 يبت يونس خذ ةْرمْلاو ُءاَسْصآلا تاضولاو راَمِقلا ريما

 نأ نطير امي 9َنٌومِلديرْكلَعلولَعفَت نآ ءايشالا هذه نع هب ريعملا سجنرلا ىل ويل هدير ىذلا

 كدَصو نكفلاو رشا ىمامسيف لفض هن اميؤضكلا]اؤ[سْطلاَورت ردخ 00 دمك

 ىل امهناينإ نع وصاله مَن ًاميظعت ركَذلاب اَمُصَخ لاصار امهب لاغتشالاب

 هيت الباب لاقل :ءاسد نع ٌلرمداَو نماغسن "ادوار زبن
 را رخل با 10 يلا عوام َنيذلا لَسيَل انيلع ْمكْواَرَجو ْنيملا ٌعالبإلا
 ناميالاو ىؤقتلا ىلع اوني امرت تحِلْضلاوِواومَو ٍتاَمّرححم لا اوئاَماَذإ منرحلا لبق

 . مللت نأ ىعسب نايل تورو نئعلا "رم
 'َ 3 عت 17 يرو : . دع د ب
 هدركايلركم دارا ب دس تعانج لبا ىك ةنقلاةتاقفقتت باعصبج لوم لذا: تكنو لا( تيآمدننا) : مع جري

 رواء كس لي ركل اعتتسا اكوبشوخ.دروا كس لون رتسإ مك حس لاقروكروا ءكس لم لوغشم ل ع ز ارب شيبمب روا كح كر و زور شيب
 تمم رتوكن اا لال ابق 1

 0 يجب بوكر لاطوج ذى اتشادولاترل ليو تحس دع ملاعق قلاوركدد ذوات حس ىدتوادخ مك رواورك

 دوا« عس لام مرقم قلختاو ملا رمكقزر اًمسمر لب ناكل ادا |وعنم( اك اولك« لالخ امكح لس نال 500

 تلوم اوغلء اك كل بو ذا ومو سوم ( لم وف راها ءوب كد تاما ل سور ةسد 1 تدلل 1

 اهلج وب نام مى ريموج رك هللا و ىلبدوا هللاو ال« نإ تككلول اش ٌساجومد زرع لاس تقبسرصق الب وج لو

 اكماولا عمتدقاع سن تءارقك يانا لن ل مب ارق ولو وزي رقتروا ةو ىتدق عروب تس اهكم تار صق تي وم

 ىلا نيا مموج + .اناحكاكجيدطسدا دو دم ليا دكن 3 ردك لير ان الحك ناهك وك ونيس د واجومت ثن اح لب ىلا بج هرافك

 ازيكم د ءذانبي ةانيبريك سكب دات مه ثروا لا تبت ءترابقتا كح تالاح بلل اذ ءاكج رد لاهعرو قتل ومب 2 اكول ايغو

 هيدواعس لانا اني ريدوكن نكس تكي لزج هروكنوا نازئاروا راتسوروا« ينال شمع < جابك ايل( لب فرع) وج

 لوم ديقم .ر/قلطم براهين ةراغكروا لطفك ابيج رون ز؟مالغن ياي ء ع بمذناك كلاعتطاتت قش( ما)

 زج زل يد ةسشلا!ولاو ناميا سا ءكس لي ”وسرب تسل شرواك لبا تشوك

 (نولاو لحرب

 تءلادوا لو هه ذور لس كد نك هراغل اك ا قوم انكر ش تد دف اك دك نتا لوقدلا) ضو ربة

 مج ب هدافكاك ومتى راب ع بمزاك قلق طلكقتت قفاغم انا سروال الرش لسلك انو مولع راين

 هوت رك لانلا ناب رالصا ايري اك سرج وركا كت اخ حس 33# كن ومش ازواو وز را ارك يمت“



 ال هراي ه ةدئاملا ةروس 4 مدد لااج غفل اْذَهَج

 نابع ماكحا يا كس ءاهّتلا كس ناايب كس ءاببت (ماكح1) هروكدن دكا ميبج حر رط كا ء بس لب هرقإ ةروسل ا هيبج

 رمت 0 ًلايز [تمق روا تب رواادجروا < :ركر وقم تتوج باشي ولاو نامياساورك ا دارك ا مقال اتتساتك

 نتورك ير تاكتكا قتلو ركريتي تاتا رك كس رك تار ووك: لون لأ مل اطيش هس دنكش ييببخ

 رهل دذ لس س# دوا بارك انج اجب ولن اطيش لوم بسيضن ح الفوم كس ديما« يكرس لوضان نادك

 نادك مروا «جس نيل متواسفورشسس نارك كك سا ءوركب اكتر اكنلا ميبستب ملاذ تدارعو ضن نايمرد داب
 نا مايك دف بس ايكر كو وكام روط تان سس جو كت مفك ىك ووو نا سد كور تس زامفروا داي ىدقلا كسك وخش لش

 تعاط لكى تركوا ٌءاج آن اب هس قاعمروا واب تءاب كل وسر كس ساروادثلا «داج آن اب تم ؟كسقاجآ ذاب س لدزج

 مذ دامت اني دعا جوك رواء لثرواس اني داجثب ( مت ) فاص فاصري لوسر هس دامجل ناجل ورك ودع مح حس

 وج حس ل راق ( لال دوا بارشملي حس تمرح ل لوبا «هلس سرك سكيت وا سال نام تولدت « جس ئداد
 لمي روا نوم تكد ناميادا لد كح ->- لو زج هدركم ام (هرتنآ ) رطب ومش تفرك لا ايي ماعك كي

 ىلاعتدقلاروا ني ركل املا كير وا ل ركب اطجاهتس( تااعونم ) رمي لير مدلق تمب نري ناميادوا هس فرج لين د نس دك

 دك ليا[ رفاط عرج لاك اوك ناك شياب ليث تس دكني ول ودادي

 انوفرشت يي 2
 جب لوعقماك ولت ر لل س تفص ف وصوم اًييط لاح هب لَم لاح لق ٌروَرجَملاَو ُراَجْاَو َلْوعْفُم قوق

 امم هن وكل اح ْابَيَط ٌداَلَح ًائيش ولك: جيت رابع رقت مدقمل امرك للتنس ال الح مك اذقزر اًمسمروا

 روك حم الع فمي خقاو لاعرلو:مدقم حس جو كف سوم تفص كورك شر رمكق زر امم كح هللا مكقزر

 -< ايكوراشا فرط كب يك ىإ تاتعدابغ

 لاعاد تنم ىرفألا مكنات ىف كج هداشا لش لا «نئإكلا :نإوَق
 ا
 -< بمزن# اعت/طاق#ت قفاشم ايي ءِدْضَق ريغ نم ُفاَسِلِلا هيلإ ُقِبْسَياَم لوف

 كيف

 هس لطول ضاحك تونا. حل( ليل ريغ فذقَع .دصقلاو ةينلابر قف ىل ردذفعامب :ملوق
 ملي لص بج رواءع لصرلو لج ناَمِيآَلْْثدَفَعروا ب لوصماام لي تدفع امج هراشا لما هيلع : قوق

 جس ريلط» رواج انج قرورض انو اكدماع رمي للا جس اند

 هس باكو رافك نزلي جس لاك بساكورافكبسدجو نات شل سودا لشي لا متدْنَح اّذإ : لاو



 مده ل آلججخف اك ا, هراي ه ةدئاملا ةرو
 .ىعفاشلا دنع اذه ءةَّنِم

 حلوو ماركا 8 ماركس #9 شايل 16دادقم كد كيا د "

 -ج فوزه تكا ةَراّقكر واه ءادتبم مايِصُق كج هراشا للا هتراَقَك
 ما رك ابك تارطخ ضقت ةرواك نإ مكس سلكي نس تكا قت سجرلا ءُوّذَقَتْسُم ُتِيِبَخ قلو

 20 (رركوراشاك كفاضا ٌرذقتسمو_ م الع رشم, _ عت اور كورعتسووج و

 -الإ نكون كرم يت سس ءار ةرسكروا ءار قل رالف ناجل سفلي شوط رفا مع

 هس باو اكردقم لاوس ليأرب « سجل :ّملُو

 -جسدعاوريملكالاعع عقار فرط ل و زج داجموكذن لب لبر قشر دعي, هؤدعجإ كوم

 اًذإ ءهولعْفَت ْنَأ ذم العرش كد ورتم لب ميس ربو كس + يتم ا دج جس سجرلا عرس اكدحاور يت بع

 مكة حاتوج حس لاوفا قام تروا عميس ايد بادجاك ا زتخا ساكس .كفاضااكل ومر ويت ناا« لاغتشالاب ءامهومستم
 لتس ناك او تاد

 تاي ركن و فاضااكاوقبش ذم الع رضم اوني :ّملو

 2 جو

 كح و درطسلك جب لك جن

5 _ 00 

 3 تل د أاتمو حر داكت ين اببجد ل تايآ قر 4

 اكتمعن امم كنت مرتك زج لإ لد تت 7

 :لوشعلا

 / نإ (ةيآلا) ٍتبيط اومرحت ال اونمآ ني لف ثييداحا تادقاورعتم يل لسيك لو زن ناش تايآنإ (ةيآلا) تبيط اومرحت ال اونمآ نيذلا اهيا
 3 روت وج ببس اكل ون تاهق او قت بسب لكس نأ لين كور

 :هقاو الب

 مدع 11 ن امك

 يلب كنا لوب مولعم ول وار كسرت انس ل تسدخ ل

 قات حاور نئارثلا دبع ز ور ياك ايكت باور عس ملا نب دي ز فس متاح لا نبا دواي نبا

 كارح اور نبيا شاريك« ايآن امم كيا لب كدوج



 ال هراب ه ةدئآملا ةروس م (مددج) الج شف مل اذَيَج

 ركن لَع مارح وهم كف اهكر ناعكردا لوم كراك نحس اوك اور نبا رنا ريغ ب الحك ين ناصكو نابل شر اطفال نا

 روامحاور نئبادقلا ديك. احكي د نس نام بسحب ىلا هك رك يلع ما رمح وشى هيلبا كن اركذكد لاح تدور ى امك

 ملك اصلي د سحور نيا دفنا دك بسحب« لامك ّىلع مارح وهى اون ىلاعكم كفاح انامل سيلا كنا

 لارلو بر طاع لع تمدخ ىف ب بآرجيروا«هّللا مسسب ١ولكا يار فروا ياس ذب تاب نس سومنا و ىلاعكم ونس نادم

 (ىناكوش ريدقلاحض») ١ لوم ل زان تي آوروك ل“ َتْبَصأ دق”ءاياررف_ نقف شا لوس ل, درج كدا

 :صقاوارسود

 لوسر بايك رعرواءاوبرضاح لب تصرخ اتقي ب 1ك ايكتميا د تس للاب نبا لس يود نبا

 را اير ارت وا ةيساوكت شوكه س لن حس جو كادوا جس اج وم دو ذاكتس وبحق لوم اجا هكت شوك م بج هلل

 ضيا -ّلوم لذا: تي هدوكذ

 :عقاواز سمت

 و4 شا اكل ا« لا, رفق يك رشا تيي اهني تالاعروا لكدنذ كت رخ 1 فس قل لارا روت م ع س_بامصزور كيا

 دن آل ايلا كس ركةروشم كتاب روا سس عرب ناكم ك ةقيالقتةقاقفت ن وعظم نب ناثع تمرط> ماركه باهص دأب رقت
 هطساو لوكس ل يشل, كس لي كل ندير دكتسشوك كس ليت ناز« كس نب سايل اكش انعكس ني دك ذن لك بكين

 بارك ولو نادت قو مول قفل يآ عرالطا لكس ٠ءكح يلى راديب بشر واس لب كا هكر ذود ند كس ليرد

 وقم قدر متن كا لس وكول نلا قنا لل رت كدعقاو ف آلة وج تمدخ رضاع تارطح بج اجت الب ليفي

 رسل ماحس لاوقروكروا« لوم اجرك مار اروا سومانتنح ب زاروا انكر قيل تروا لوم انكر و زور ل : ايام رف ذة بآ

 نادت عقاد كما« يمديك رايق دقي رطار يع فس لضروا جسار صدور يقف دقي طار نس زب, لوم نب

 (ىناكوش ريدقلا حتف) < لاس حارص كغم لوذف ناش اك يي آد روك لب نارك داكن لت

 :ميلاطماكتييآهروكذ

 ايكل الط ف لشلاوج ب قو لال ف شراك مار تو ل الحووخر كر 5 لث كلو غب هدي روط امن ل تيك ىلا

 هت يرجع وز قع ل تروا مار وك الح قس سرايا تيساءايكم ارت # هشلاوج جس كو مارتروا

 اما ربل كر بلا :

 دقي رطاكتسا ةلا توا تيب بجد حررط ك وون كس بج عدي «لويكوج هدنج . لوبن اد ل اسيعدكي تاباكرسود



 مدي تلج خف ل انمَج هه ٠١ هراي ه ةدئآملا ةروس
 لاعوروكةركادا قوت منو سل جاب ناليمي حس ظنبب لش لوكدل نام ليت كس تي ذ تن درك ايا
 تحار ناياسس ايندروا ان ركموركتس لاةلذلا لدن هوك نط اءانلاف لم فيتالي آيس لين تت اش

 ةقعب اوردر نعبر سلو تنوع ولا رقتاكادخروا جس لس كيادوخ جم انيإ زق تشر حس

 كاع رطل قلتي ترضخ بج ةكر تيجى ماد تس تيرا كول ضن كيل باح دليم مولعم

 تينارب رزان زور نابي سر كح صويا رف يآ هل عرالطا كتل ندا ريك وكس

 ركزو رك ايفو ركورمذ ورلد كير تولى لت اسكس سدرك دن كلا: 1١ لن تس ومب لكس دابق هس دئ اف داس

 نيو نسا كس لوبتارلك سو: كلب كا اود سوم كالب كولوج لمي تس وحك هس زور كس ناضمر وا وركادا

 كتب نا قفا لك قي وا ةييسادوخ فس لوبن بج دواء لك

 :ماكحاكس كادوا ماقال

 .مكناميا ىف ىف نئاكلا رااركا لارا ال

 كس نا هللا” هاب هدقلاو ل تابررج « ليت تس دك ايامكم هوارا البدي روطكس ماكي كل لوم تداع لكن وكول ضب

 وخل نيكو ومفكر جس طلق تابدو لالا جس تاعك ا قداح كش مك حررط كا جس انج لك تس نابذ

 هع سئرافك ل واع ومتكمكتلا ل لك

 : لوف انكم قرود

 هرب انك تت من وجير نو تك لوف نيتك لي حر الطصا قو اهتماما تاك ىلوتركرجوب ناجي قا ودتشزكلا
 ىاهس انا بوث ل داتا دثاكا كما كويك جس مزال راففتتسا حس لا ان: لبسحجاو هداف لوك ري لا تبل جس
 - لي ك ذب: قتل وق ب تك لو يوك كل

 :ةرقعنم نك رس
 وكما متم« هكا سراب كس نسكن إي سكس ماك طهرت انا كس بورن ناك

 -ه اتم قوذكل 2 ىلوقروصلضتثبيب اتم بج اوه رافك بي تدوص لل س5

 ملح اوم نإ وم دانك اوف لب ب جاو هدافأ ب ل جدار موغل نام بع حس وخل, باب ل تيب آه دون لك ركن آر قبل 3

 سس <أ نشا مزعإ



 ٠ هراي ه ةدئآملا ةروس 0 مدد نجف كتل نَمَج

 -جدا/و ناميالامتدقع لباقتلاب كس لاك

 :مكرافك

 هروب قش «ةبقر ريرحت ْوَْمُهَُوْسِك وامكيلغأ نومعطت ام طسوا نم نيكاسم ةرشع ماعطا هترافكف

 لاذ إي ان الحك ناك ذو وأود اكجيد طسواوك وفيك ركب لوا سا ايلركتس دايتفا نيس افي لوكس سي نوم اكن خخ

 هداقل لام هروكرب رك« ةساجايدرلد اذ [مالغ كي اي ءدشب هت اي ماغي بلدي لش ةسابايهيدا زك ب تسري نيس

 - كده زورا ندد نر اوه ت تدق فسد اراك

 -ك سكر ل فدي ينك كو روان مطول فيطعولا ماما

 هوطفاص لامس رمددددا هبي جس مرتب لتس دايك بار مث ؛ٌرِييمل اورمخلا امتإ اوُنَمآ نيذلا اهّياي

 دوا( ديلي ) ستروك وره كس لاقدر( لوفاق ) لوبن كش م اوجد يت سكس ل ارا سا لابيي نيا لكل[ رف يتففامعو

 كح وجر وا بارش ل تيآل اا هوالع كس ل اس ايك كاي ديد د مكتاكبانتجا سنا ل  سوظفلفاص راو را ارقماك ىلاطيخ

 هددت نامي لباوج يانج جس شن ز1ىناهيادصتم ؟ ل /تنأإ كس ةآذاب ىككب ا كت ايكا يكل اوس كن اهب تاناصتنري زم

 3 زاب متداكرد يساهم انيّهتنإ”ءكاربكرواء كس وج لاق تست قط[ اروا هك بجولة ان

 اكتاناصتلىلي دروا ىرشاعموي مكس وجدوا بارشي « ًءاضغبلاو ةواَدَعلامكنيب عقوي نا ناطيشلا ديري امّنإ

 م اكدت اناملك تللرب قا اد دوا «جس حاجابكث ايلا ماوكب سار شل ىكا« لات تمحاضد ناتج جس ناي

 -< قب داني القو سلغنز وراوريكاج نشروا سودا ز سشر تاو بردا ل زوجت يبن

 ديم نآر قءانلسوم راج زفداذب كيا قة اج اسر كوك تحابق ل الخاروا وتتم ىوايند لكى ذاب راقروا شون بارش

 ءافورثتسا رئارتاكس لوفوورامقو بارت ايكو راشا فرط كك اخ ترفع ذب حس بس فرت كلا لابي فس

 كس نببر جا يآ جس دجتاس اكن لد ىل دج هلكب قعر قل مارت دوا قون ب ارثشم لين 2 1 باش د اور لك لكك

 قطوف بم سمار او باشاك جس قدم لايع ركن دور تقني حس اودع هدر ار

 .لاتسو رشم انت اونككل يي تردطاسس_1 قت زرع تتلو ب اكرباك ا وريبج اشم ذب سلب دك + لك تمل كى شون بارشروا سو:

 نه رفاق تااهفايترق كان عقل

 رف تآ عطل ررطاكا كيت الت اسر اكرب لمت لاا لود نا داب بذيل تيا بر#
 تا + طلسم حررط 1م لب الب لولوي قت ب ىدابأ اب ديم



 مدد تلا لج شف لنهج ادددل ٠ هراي ه ةدئاملا ةروس

 :لوزن ناش

 هدول ب بركس لوقتو يرجو تيباورب حسمهتادنم لش بابل ءتاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذسلا ىلدع سيل

 اكراقروا تت ني بارشبل وج كولحس تب ثلا لوسر بايك ترعة لوك ضب ف لوب لذات رسيمو رصخ ركل ب تيبأ

 لوم لزان تيب لا ؟ كدت لاحايكا كنا كسر جي حس مير كت ةس اهلا

 كك موكيِديا هم زاغِصلا ىا َلاتَِدَيَصلاَنِص مكل سرب ةْىَعْملل نكد 1 روبل نينا
 للملعب مب <ر ىف ْمُهاَشْعَت ُريَطلاو ل ولا ع تناكف َنْوُمِرُْحُس مهو ِةّيِبُيَدُحلاِب كلذ ن اكو هنم َراَبكل

 ةداطصاف ُدْنَع يبنلا َكذَدَْىدَنَع نم َدْيّصلا ْتيَنْجَيف هَرَي ْمَل ابئاغ ىا ٌلاَح خيا ةفاَ نم روم ل

 1 ذم هم نمو ٍةَرْمعوا جَحِب َنْوُسِرْحُم + رخمتنأو َديضلااولدعت الاونم نيابي ميلكا دعم

 اج ةفاَضإبوءاَرق ىفو فجل ىف يي +. ىل ٍةلنملتقامل وه ءاَح هيلعف ىا هدعب ام فرو ِنيْوَتلا

 سابع نبا ْمُكَحدقو هب ءايشالا ةَبْسأ اهب ناَرَيمُي هَئَظِف امل ركل نال ل اًديلام ىا وم

 هرامجو ش وارق ىف ةديبع وبأو سابع باو ندب ِةَماَعنلا ىف مهنع ىلاعت هللا ّن َىِضَر ىيلعو ٌرمعر

 اَبْمِبْشُي هنال ماَمَحلا ىف امهزيغو ٌرمعو سابع نبا اهب مكَحو ٍةاشب ىبظلا ىف ٍفْوَع باو ٌرِمُع نباو ٍةرقب

 ابتلاع ءاَربَح نم لاح ايده ٍبغلا ى
 ٍديصلل نكي مل نإف ًافيرعت ُدِيِفن ال ةّيظفل ةّتفاضا َّنأل َتْيِضَأ نإو لبق امل أتعن ُهّبصَنو ناك كِيَح َحْيْذُي

 َنُيِكلَمْماَعَط ىه ُهَدَجَو ن :!و ِءاَرجْا ريغ ّةَماَقَك هيلع وأ ةثميق هيلعف داَرَجلاو ِرْوُفْضُعلاك م مكنلا نس لك

 ىو ُهدعب امل ٍةراَّفَك ةفاضاب و ءارق ىفو ٌدُ نيكس لكل ء ارا وات اعيينبلا بونل بنان

 بلع كلذ َتِجَو دو ناوأموي دم سك نع فوضت ماعطلا كلذ لع َلَذَع هلع يم

 هيلع وعنق هسنرحت َلدَق ٍدِيَسلا ف نم قلاع ع ُهَلَعَف ىذلا رم ٍءاَرَح َنْقِب ٌلايِوَقَودَ

 اطخلا ركذ اف ادعس قب قجلأو ةاّصع نمو مرنآ ىلع ل تلاع ٌدْبرَعمرلاَو هنعمل
 ِكَمَسلاك هيفالا ُشْيِعَيالاموهو ُهْوُلْكاَن نا رجبلاَدص َنئِبِرْخُن وا منك الالَخ سانا اهيا ل5

 ةةولكات ريك اهني نين ٍلِجاَسلا ىلا ُفِذُعَي اما اعط ناط َرَسلاكر يلا ىفو هيف شيعي ام يالخ
 نأ لوكاملا ٍشْحّولا نم هيف ا يصلك مريح : نودْرَتَي مكس َنِنِرِفاَسُملاَاَ رد

 هرج 5 يور هدوم

 هَنوُرْسَحُت هيَ َهْللوَتأَو هلا هني امك لك مرخئللف ٌنالح ةَاَضو ولف امرحمَتمْداَم ُهرُدْيِص

 هلخاد نم ْمُهاَْنُد و ِهْيلا جخلاب مِن ْرْمآ هب ْمْوُعَي سيلا َمّرحملا متين لحج

 زوجي الو هدْيكاسَم ىلع هب ْيَدَصَميو هيف ُحَيذيَف مرحلا هب لبي



 ال هراب ه ةدئآملا ةروس 1 مدد تتلالج خف نتلا#

 لَتَعُم ةنيلغ اق رض فلا الب امّيِقَو ءارق ىفو هيلا ْيَش لك تاز ِتاَرَمَت ىبجو ْهِل ضر تلا مدعو

 انقلا مبيماب مهل ًامايق َبِحَرو مّرحملاو ةجحلاوذو ٍةدعقئاوذ ِمْرَحْلا رشا ىنعمب ماركرهشلاَو

 ا لا ضرعتلا نم امهيحاص نْمأِب مهن امايق دَِفلاَ تكا ف

 اجل كلذ قلب هلل ناو ضل قام رولا قاَمُمْكعَي هللا َناَومْلَعِ
 نت هوجو 0 ف مجْوُقُو لبق 5 اًرملع اذ وهاسو ٍدوجولا ,فامب هولِع 1

 0 4 0 مالا | بلا لإ لوسيل َلَعم م مهعب هددت هيايلو 3 0 هُث 18 ال

 ٌبيظلاَو ماس 0

 راك انوه ردا ءاك جيبك كح داببتوووأ لش اكيذ اوراس زج كيا "مي قترثلا ؛ولاو نابيا أ : يي

 انك يي اهلا. لوب شذا سزغدامم اكظ )ساي تع لك نادوا ف م لاسر ئرابةكك ب

 شارلاج ل تس 7ث اي كس نا ل 1 لي لو كس ناهس دن داروناج ىو كت لم مارتا تلاع هوك سب لعام

 مقبولا هوك تس لاح ا هفاخي(بيغاب) < اتاي وطن ايت انتس ىلا نولي د ب تدابقناهس دبل

 دعإ لس تعئارمىكراكش( نتث) كى را ف لل اتا انتجا تراك هو تسجل نه اترؤ دابا غعس لاكي

 | ورلد راكش لب مارت تيلاح كس كس هرم اي جراولاو نايا سا« تس ازمكا ندر
 -- "وأ ءايكراكشرداء ايد واجتح دع

52 
 قءازجءععا كل |” كس دنا م: كداكغ بن "اون ايكراكشرل كج دب ناب سك تشل أروا

 در
 رواء اسكس نإ

 لاث تاقلفو# قال م لل كس دؤلاج لات ءا زج هو (روا 2 ءثلعاذ زب ىلا تن« قاس فر كس( لاؤتل )دعب 1

 د [ل دامو دعس لب تلصيفاكل "اما امك تفاضا بابك اثم لك ءازح لي تءارقكيارواءو: راش كس تا

 هلكت لكروا,رعابع نئباروا« لم يكف وم يعاب ب اشم كس لوزيج رجب دذ كس لشوم ( يرق )هبل جكس رك

 ننتاروارمنئارواهس ايد ماك كلم لس راها س6 ينس هدييظولادوا سابع نئادوا«جس ايد مكتب لن رعت

 ركوب ىلإي توكل سا« جس ايد مناك بكس رد ردك نا دولاب. كتارا نر نس فك
 ل ذل مقالا ةساج ايت لش مرت اك < لاععس ءازج اذه ع دبء اذ هومكي لاح اتنتدياشم كس كرك

 بدن اك(ةبعكلا غلاب داع لأ اج انرك ند لابد عاج لاب دوا« اجاب درك قدوم وفيس لس مرتك ارواج

 0 ا ا ل

 كسا( ي داو ذكراك ) وى ذيج العوج د لشن ( سيثيوم ) لورون اج كر اكشركروا قيد ليم دئاف كف يرعت



 ف دار لال سنف ظل امج مرسم ا هراب ه ةدئآملا ةروس

 اخ بلا: كيش ساناحكاكن بي اسم هرافكه وددادج بايتسءازجج كل ادج كاما زجدكت ع هرافكي للاي« لوم بجاد تن
 4ك تفاضا فرط رعبا كس لا ( ةراقكت ش تمار ليرد ةئديأاكن يتب دب لداسكس( تق ك 0

 لف ج دكا هذور كيآ كاس ذفرج لو ذم قواسم كس ماعط ساريوا ك لا اي كون ينايب تنفاضا بدوا + دخت
 اوبر واصر يصب هيي تست كلاس الغ عل (ازم كا زج كل ا ضل يدل ا تجس بجب اور لاي ف ساينس
 قياروا بلاغ لرما نياق 37 ماقناس ىادثلا قر تدادع سلا ذس مدا ورب ف اعمل لس دقلا اي 1

 جايك يدرك اش ع سدا“ اخ مم دانك ارق راكش حالاو ثيل ماقثا تس لولاو سلاف
 ىاسعجعمودألاج لاس ورواد سراي دج مريخ واو تسيل "لال الاكل زن راك لاي رد كل دابا

 تايكابد رداد 1 ا وأو لوا ردوج هلتحا فالخم لحب الشم لب تسد:
 20 م كان كابك رلا ري لاس كس ركودرم اي ددوكل رك جس هد( ضاعط اك ايده )د

 يي هدا يل اي وركم ارت اخ اكو ودولاب كس ل ل ربو انب هارد انياوكى راموس 6 2 كس سورفا نلورفاس

 كس مر ةومايكاذس مجري راكغاكل ارك لب وم لم مارتلا تملاح مك يكسب جس دو اج( لاطع ) لوكا لوقا رت ( داك
 ابك عروكابسس متروضتكس لل "لور ةسدؤ تسدلا نارا تسايكن ايي هس( ثييدع ) تنس ل

 يد ةيسا تاودباك ماك تايدانب هيد ذ اكس رك سرو تالاح لس نلوم تاتي( ثن) عك فس هادي

 لس وج لاو يت امسك ن نما كس او نوم لشاو ى ل مرتوكت الاعمى ظن د ساروا« لاو ةسل كت سرو رجل رؤ ل راك اع

 لآ 1 ىف وثيك_ؤرط لك ا راوي لكى دوا « لين تس كت سرد سرجي كلن ضرك ىلع لااروا تي ل

 مرسلا ٌرُهشالا ,مارحلا رهّشلار وا هج لملك زيتاك اس ردصماك م اق كس فلاريخب ًامّيِق لي تءارقكيادوا«ج

 ي) تدب كج روس اء حس ل انقكس نا للم لوني ونين لا« لين بحب ردوا مركروار جاو ذو رحقلاوذ ( هوروا )جس ل اق

 تسرد تالاح كس نا لوم تيس لب هك تس نترك تاك ورف اج نادال( ردن اج كس) قرب دوا( سين تس البكم ارش
 لا كا ات لا روكي لت حسرجو كتجسد نوما تس شرقت 2 ولام كس لوو هروكذن عساي داني مهي دذ كة سد

 لوصتت__ راببشوكروكرب لخ# ام شاب « ب الاو اج اكبس نا ىلاعتاشنا تى كي وج ل ني زروا 198 لور يق نكت

 لاس لوزج هد دو 0 د سوم عقاو كس لاا كل كس ترم خلو حس مناي تمد

 لاو رك اهم وك وتسوو نيا هقلارواسالاو غيبسد با رذع تن وك ون ذي ىلاهتدقلا مل لنج بخ ل فسد فق

 كل اتاببشل وكاد وروا لل رواج اني د ماي كيل وكول كرادسذ للورد واجس الاد فسمي تالا

 مارت هكا ءاتطسوم ليئرمارم لاطروا ماركا كي آءاكمسدءازري لوك وو دج تكسر هديشيب مك شددا وع سكر
 2207 0 ا د 0 تشل

1 1 
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 الف فنشت اي كد
 ئاغءاكي از الاموم بع اغاكى اهترثلا ق درو حريك هفاخي كنج لامع لوصرم نم «بيغلاب لاح : لوف

 -ج ريت, بيغلاب ةَريملء ع ليتك ابناغ بيغلابرواءهوراشا فرط ى احس

 ؟ج هدئافايل كف اضا كس هيلعف ا

 را اكبادج جس ضم لابي هلكلاح جس لوب دلت شيب ءاذج كس باوج اكلم سارت اكذاضالس لا يلو

 -< لب كو: < ءا زج ةيلع ل لأ ءا زك سيب
 لْذَعاَوَذ هبمكْحَي : َقْلْوَق

 اه ضنك يوم عتاو لعفاكتفصرلكالاح جس بروج خقاو لع فاك خي ب لْذَعاَوَذ لاو

 001 تتح فوز لت اذاك نكح بج

 جل“ اذ اكمكحير كل تفمفوصمب لدعا وذ نالج راق

 :ج 2< رييخت ْرَكل ب ةرافك هََلَعْوَأ كج هراشا فرط كتابا لش للا «ءاَرَجْلا يأ ةدجو ناو : قوق
 يكيلع تقلا

 / ةضف متاخخ كيج لوم يداهب تذاضا لش تروص كت فاضا فرط ماعطى ةرافك ثث « ناّيبلل ىهو : نوف
 _ < بام تفاضا

 ١ يطصا لنج رناج كراكشدارمتحس ديصاك يد دركوراشا كرك هولكاتريضأ ر حبلا ديص « ُةوُلُكاَت نأ ةولُكاَت نأ ؛ قوق

 انج تموت تعتبر تاز كوع ل سكيا جس قرشا دقت لك فل قانا ا كسلا

 < اناءردقنا ولكاتاقفل فم العزم مجو اس انو: فصتطوجت اسكس تمرتو تلح لدي انوع ل 7 توت

 راب ل اناسلطم لوكا كت مرتو تاع كديص سكيس هراشنا فرط كتاب سا قلب ا ويست نأ هوُدِيِصسَت ْنأ -_

 ته مارح ديص

 يبلا ةبعك لأ اًمايق لايريد باوج اك ارتخا اك كت هب موقير يضخ امايقذ_ م العّرضم هب موُقَي : لوف

 __ سمو

 -ايكل دب ع ءايصوب لد رع ل اورعب ورك ةادات ارق ل ب لص اًمايق ٌلثعُم هيَ : قوق

 الفلا شما رحلا رهشلا يدرك راشاك كمرحلا رهشالا ريك مارحلا رهشلاو مْوُحْلا َرهْشألا : لوف

 هاك



 مج زج سف انج الانا “٠ هراب ه ةدئآملا ةروس
 هه رس د بحي

 جمد
 :لوزن ناش

 حل رف كورد اركب احصوسو دوج رقلوارتهقفقني بآليج ري قومك يبيح نوت ءاونمآ نيد اهيا اي
 امتي كل كس ذيب هرخي كو ةقالاتةفاقتق نافع تررع> ف ةقققل ترضخ [ن ارود ك مايقرب ماقم كبدي دعت غسل

 ميدي دع ل راظقتا كس ىبماو ىك ةقلاقتاةناققت ناثع تررطن, لن جسر ال فير الك سس هدارا كح هرم ف ثلا لوس
 روج رك تاج تك سومو تاتزمب رافق لسا كر دبطتو حو نارود لا اي اندكأ يق ذود دنجج هب م اقم كح
 قم وق ايات وم تررطح وت يظر لي وكت روبج سس كيوت 2 سا تس نس دكت ناب ماتا ماريا
 ماكان ب أم ذآ ليي ارسا نب كيس ورض ل رفاعا تببلا ءلكتخن امص ل طايروا ترثك كل وبل لي تسبسا مو
 تبان لب لت ز آول ةنقلاتقفقطقتت مارك براون ف اذخب كم يي درا رق رجب كس ف ذل لي تمبسلا مل رواج

 انتل ذشم بوب اكب ررع انكر اك لئالاع هس من

 - لوكا ريغ يوم لوكا هاو« جس ماع جس مارت ل ث عرتروا مارت تنلاصمل وج داعش :ييلم
 نوب ىلا طقلخوج ا زبلء لوم لاؤلام ريغ حس لوفانا ةداع لوب ىئنودج جس اتاجابكوكل ور واج نا ( راك ) ريص : يلمع
 دهس تسرد انامكرو نركز ذاكن ا هريغو ثندا سكريت
 لوكا ريغ تروا لي الشع تسرد اناعكر وا: ذب كن لا جس ايا يدرل قاس رش ليد وك وروفاج نلتندلا مل
 حررط ىلا ءاّنك ا فاو كس اكر وا 00 ار 22 ا وك بج جس تسردانركل رأس بو كءايثسا لو توكل ودا

 _ تهساكدب# مال فلا لل هديل وه مولع رك ءاتسااكن ا لش ثييدح جس ماج ىكانرك أك قرون

 لكس لا مرج جس تاج اناعكاكللا 2 1 مرح 7 اج يكراكت لص متري وا مارت اري اكروفاج لالح ل قى
 وج تراكددمو نشا رطل
 بجاو ءاذج ىلع نايضو طخ حررط ايس لوم بحباوءا جري فس كلا دصتق رطل رولر اكغ ل مح يلد
 جال

 لوتس, ليركديطاك تست كروفاج ىلإ ل واعد درك سياق جيساوم لك فاج تقول ”ردالو لح يملك

 الاخ بسحروفاج توم لوكا روفابب لتتم ركاروا ء كوت هن بجو داي حس تمت كى ريا تدق يل بتاج لالا ري د
 فمضنرعفلا ةقد صاع ارش بست لغ كتمت ل ماا ورك يتب ,ارقفس مكس "يؤ ل مرتدودحروا سدي شك لاب
 ريق :لغروا لو وزورءلس كرس زور قت تح اوماذكع يلف وركن بك م تح عراص فن نكس ىف اي هس دوكن يجند 2

 هلأ فيصم وزو هتتسمج



 ال هراي ه ةدنآملا ةروس مرسم (ةددج) تيل ججشفا زك امج

 وارقى ماوغرك راينا 3 اج 2 مس عراص فض تبت ركاروا ء تشوركن اليس يمر ش كورن محل
 لسكر وزو ليا شكفس لاي سيد

 همس لاك ان اكان امك :ريمكتتقو نونو دوك يكس "م اجب كيس لفوك ونيس لتتم

 -اكوترادرم دب هاكرز ء بس مارت ى كانك ذاك اس مارتن كراك اكر وفا سل ممم لتتم

 (نآرقلا فراعم)

 تخردا: كراك ل دورح لب سار احاجايكلحا ماركلا تييبلاوكب عك «خلا ًاميق مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعح

 كح يئاروا بعل عسب بلطم, يدا رتاشمع اكن ار ذكروا ميقكح لوك مارا تيب ى سانلل ًامايقع مارت ناكمريغو

 تاو لدي 73 انتاج الوب كس كس لرأ انا ماعمج دكان انلا« ليث جل ؤروا بابسا كس اقب كوت دو لي دك لوو تاقلعتم

 لكمملاع دول اكدقلا تيبب جر لحا «قتكن امنا كس ايند ماع روا لت تلح وب دارم قثك برع ىلا اب نط دارصرلكى لا نابي

 يه قلع كس تايدامتتلا

 :تيتحاك ذم كبعك
 تن قاده ل لاق يدعم نبا يا كى دكت دايخ يأ لت ريئح كايد ب برع

 ىعئاتجا | ساروا احآالج رك يفرط لا كل اراس ك كس هريعروا جرامت نوم ارابمس اكككرتز يل هتو شاعم كك

 لبباور ل متمت اب كولك سولهقر وا وقالع فخم اتومارييي تشر ليا اكتدحو ل لوا ع دج هس دام كس راقت تداودب

 لكل داس تس نيد نال ىف ءاهتردا لوم بيض ّق ل وكب ماو نايز لكنا هس وليام لس قرعاش رك اق

 لك ام اح اج وم بسبع اك كمادت اذ لابن كيلا رول وكن وبر ع تلودب كوني مازحا لاق« لوك كرو تاي رورط شام

 ماس هس ناماد ن 1 كت سرس سود تس سرس ليا كل لف ف نلا ل لسمك هت ايبا شام كيا قم

 ءذن دوي قار قب س لب لفن | قع كووجوم كل ودار وا لذ رواج كس لبرقه ةحاج 2 ”تلوبس

 حس ما زثخا ليد رك لوب جركل أ | س5: ةسدكهسذي ذي لت لوطا ودؤف جن "ع روطاكس تمالع

 -لومد تآرج كفل اذهب هنا ىت كليفر كت را سو روان الت

 وبس وريث و كر شور فك ىورروا مارت ىلامرفانإي نام رفا ظفلاك «ث يبخل ٠ «خلا بيطلاو ثيبخلا ىوتسيال لق

 بس فيطاروا كاي رادرامرفروارا در ايرفب بييطروا( يرق ) لامعا اي لا لي هثنااب تافصاي وم تاز ليتقز هي

ل كرك لايرفان ل اركب جب 70 يقي لغلباقس كس وسعيد ارج لن لورظن ترج الخس لاش
 وول لونك كس 

 دقه كاي ان« لو بيضروا كاي و لوم كك كس لسا سل وب تس راو رفا ادن هيدروسوا« لو ثييضروا تكي

 ذيج انتكرد دفودإي زورطق ل ياا قبس ريح # كلك كالاتي رار, لبا القيود لاحر مموج هدايز ياك اوخ

 ل نسعي مومزا>



 مددج تلا لج شف تل نَمَج 1 /٠ هراي ه ةدئآملا ةروس

 عد ل ويم قاتل رب اظهوهاوخ جس اي نر كت عاقيب تل احرك نت نمش

223 322-71 
 5 000 َُت الام نيابي ملسو بع هللا ىلع لاو اورتكا النونو

 ادب ملس هيلع هللا ىلص نينا هز ىف ىأ نارها لوي نيِحاهعاولسَم نا ةثَعَملا 0

 ابدع اًوُنَكْسَت الف مكن َ اَس اعاتب ىتمو اتا ٍ ارقلا ُلّزَنُي همز ىف ًءايشا نع متلاس اذا لا

 ميئايبنا ركل نوم ًءايشالا ىل هلا ْدَقِوديَحبومْعَهْرلاَو اَودْوعَت الف ْمكتلَتْسَم نع ”اَهْبَعاَمع

 عَرْش ُلَحْعِإَم اهب لمعلا مك هر ل رع اًيباوبِيجأَف
 و 000 27

 نب ديعس نع ىراخبلا ىزر ُهَنْوْلَعْفَي ةّلهاجلا ٌنغأ ناك امك ْرَِمِاَولْيِصولَوَةبْإَسلَو ةريج نص هللا

 ب ٌنَعاَوْلَح نع 2

 يسُت اوناك ةيئاجلاو سانلا نم ُدحا اَهببُحَي الف تيغاوطدل اَهُرد ْمَنْمُي ىتلا ةريحبلا ل ]اه نيسنتلا

 ناب دعت ىنعت مق نأ بالا حاتن لوا ىف كت ٌركمل الا ًةليصولاو نش اهيلع لمي الف مههتملال

 بالا لخف ماحلاو رك امهنيب سيل ىرخال اب امه دحا ْتَّلَصَو نأ مهتيغاوطل اهنْؤُبَيَسُي اوناكو

 هيلع ُلَمَحُي ملف لمحلا نم ُهوْفعو تيغاولملل ُهْوعَدَو ةَبارض ىْضَق اذاف ةودعملا ٌبارصل !ا برص

 هنيه كر ا 2 نوري اورفكَنِْول نلف َىباَحلا ُهْوُمْسو

 نس هيكل ىلا ىل لولا َلاَوماَلرْآَملاولاعيمهَليفاَذَو مذاب هيف اَودَعَف منال ةازجفا كلذ دا
 رشلاو نْيدلا نم ائباهْلتْدِجوأَم انيفاك اًنْيَحاولاَف ْمُتئَّرَح ام ليلحت

 كش ينم ايي راكتالل ٌمابفتسالاو حلا ىلا 0نودمفحلوعم نوايا نيرو

 لها نم ٌلَض نم ْمُكّرُصي ال ارملا ليق ل3 ل اهمال زخزلر اكزغات لا
 ا ل

 كلذ يسيح 0

 تاخغاو روم ايندو احم ىوسو اًعاَطُم حش تيار اذا ىتح ركنملا نع اَوَهاَنَتَو بورعملاب اوُرِمَشا لا قف
 و د! رم سو 6 9

 5 نوما فسينبف نيج كومو لا :: خر ةكاحلا ةاور َكَسْفَن كيلعف برب يأر ىؤ رك
 را م هدم 100 ع 222 يا 2

 منقل دعو نْفاََيِصوْلاَنْيَح :ئابسا ىا ٌتَومْلمكَرَحَْرْصح د مْكِييبةداهاوتم نبذل اهيا هب مك زاجيف
 ٌرْضَحِل ٌفْرَظ وا اذا نم ندب نيحو عاَسّتالا ىلع َنْئبِل ةةابش ةفاضا اًوُدِفشَيِل ىا ارمالا ىنعمبٌريخ
27 525 122 52-1 23723 
 امهنوسك نوملاةبي ٌةَبْيِصُمٍْ اصف ٍضْكْلاَف من متْرفاَس مكتب ضن مُكِيَلِم ريغ ى ءا رع ٍنَِحاَو

 امهيف ْمُتكَكَس َمَشْبَياَن الاب د ناَفلَخَي نطق ر رْصَعْلا ٍةولّضا دحيم ناَرَخأ ةفصاامْعن

 8 ايتدلا نم هندي ذحأَت اًضوع يمك لب هيفي
 2 م 5

 ىتلا ولله محتال ام ةياَي رك يَ هلة اك ات
2 

 مرمد

 وا تيخت ن ُمَسْفُملا َناَكَوْلُو هيجال اًبذاك هب دب

 اهاَنْمَتُك نا اهل اهتماقاب اَنَرَمَ



 ا“ هراب ه ةدئآملا ةروس م مدد ة0آاج سف لاْنَمَج

 رقاب ا ب ابجوي ام ًالغف ىا اَنكتلاَمَلَع انهبلح دعب ْملْغا ريكي 0
 ًءاَباامهتا اًيَعَداو هباَمهَناام التئام هدب عدجو ناب ةدامسشلا

 لاَ اسبيلع نم 2 جوت ىف أَمُهَّماَقَم نوعي نر

 3 نر ناَيَرْقألا ىا تيدا فأل دا اًرَخا
2 57 

 لتعم امني راما ُىَدْصَ ّقحَ اَنسْيِعَي انهت

 دل 2 م 2
 نايا ا لوب لزان تيآري لكك ورش سكت الاوسهتس ت تل هقق بآبج هس وأو : يدرب

 مقركاروا وم قراوشو لم اك كل ىلا لوران 50000 ورك لاوساكل و( لوضأل) ىياولاو

 لكي بلطم..كياج ايدي د باوجولم لسور لاوساك ناب نا لي تايد هنا ذة يآ تن نارود كس نآر لوزن

 نع ثاح د اند نأ ميج لي #؟لاب كس فس مكرم الل ( بادج كنا نآ رق سو ورك اوم لب داب كس

 مذ لاوس لب داب كس لدززجج كيا ذيل« كوم قراوكان لا“ واكد ماظ بام لو زج نا نر بج دوا اكو لذات

 رايدرما ذم الاو سر كف احس اذي ثلا انركت تسكت كم 20 ايد فاعور يبس

 ماكحا ناوورجي يلي ديد باوجاكن لاه كن اين ماكحا كس نا ستوب و تعاين اذ موق حل لاب كلاس

 لاك ايدج وكم اص رواوك ليو دوالي أس أسند وا اي عر ورشموك ريتش فس دقلا كس 2012 ماكحا نا كلك

 نجدد ددداكل تلك و تكول وفاج سا ريتك مس كت ياود حس بقي نب ديعسف#. قراخب مادا «كتح تس ركل ا تيا
 يلد تكذب تاس هقاتد» مسد كك لنج هق درك فرسه ما ل

 تكول وا ناوج وأ ركا مليصوروا هش تطل ليك ع ماكس كرادرم ابوك اهو. انج «كتس يسد وجدا زار مان كس لودوبتم

 بح سرك اراب دوج تندد ماعرولا دج رجب ضنايعرد كس نادل سيب هدا وراي هدر جسدي هداداب ليت ل
 ناتو ما 00 رك دو رارخت هروب وو

 م” ىلوعت م دقلا لعب ف كت دن بم اج كا لات لماعم لا رفاك ( س١ نكي تس تكسر ماعم نكاد« سدا

 نلا بج 1 اونا غلحا ع تيك ةنساج لول شل لم ناددا كس

 2 اك تمون رطل كسل رانش أف ةرط ل وسرروا جس يكل زان ذ_هللادج د [ف رطل نادك انابابكتس
 قه ٠ راعدوجسايوك (دارجاو) ءابآ آيس ذس مت يب تيرش مون ل نقيل ف بانك العوكل ماهسايك

 2 7 لال يدرك قراددم داب هي لادا «ةييسد وجدا اري مان 1 م َ 5 6 كَ

 وج دفا تييارب فرط نقاد »ل ؟ لو نسا دب ابا كس نادج لا دج نك كس كح ن داماك ايارفذ لاقتشا

 كى لاى ةاجومرهتسم كل كس عرالصا كارول ورأت ظاقح م !ولاو نايا سا «بس كس كح راكنا ماهفتنا



 مده 00ج خف لنهج اكدخل / هراي ه ةدئآملا ةروس
 باكل بريد ار ماكس ايكايكروا لت باكل ئادار ماكس ايكابك دري تسر هارووخ مترك ان سب اراهتيسس يار

 حسا لوسر ل داب كح تييآ ه روك نس ليك ايامرف ذل رنولا» ١ تحجي كش هي دعك شر 50

 دوا قداج كوري كلكم قبس دوا كك اور حس تاباىرب دولا ورك ماك تسإب لحب ايان رف نس أ لايك شا مد

 ءهركركوبا م تم لب سار قب ضرب روا < ىتداج كد( تي( نيد اندروا ع قتراج كاراجا كت اشباوخ

 تلا كح تس ركايكم دج هس دامت ب بس دوو مو هداج ؟اهراشما اب اوبس (يايكت يام ةس ريو ا عك)

 تصوروا اذ ومر جا بايسا كس لاا كثي اج [ توم كى سس ل مبحج لاو نلامبا ا كيس دات لكنا هورل
 ا أج سس انبواو 1100000 ل تعامج راب سي( باص )كت دابشكل- كس لاقوم تتداكذ سك

 < لدب حاذإ نيحروا« جس .يوانب كت عمو بئاج كن يب تفاضا ىك ةداهشروا« سس اج قيد تدابشوكن ا تل جسرما

 كلسس هاوأود حس ليي لومي قت نوعا“ كاك لد ناسا ايمن ع
 وا كور دعب لس زان لكرصعوا لوود نا وأ ٌداح يل لك كق لع كداب كح لؤود نلا ( راو #ا) مترك ءلب م

 اا اك اجل اج لان كرك لشلا م كل دبر ركام اك شنادو] هدول هل تفض نارخآ (امهنوسيحتر

 منال كس دئاذاس نتج دلالي ديد تمد ءاهش وتل كس ساي سيلاوكمتنل_ ع اند متل يبل شبت قود ل

 وكتمداهشكدلا مت تروا« لوتش لوكا قرار شر سام < "راج د تداهش كل كس هدتا نك نمي ج ققراج لامك

 ما نا لاب «ك لومراش لش لور كبنكم اعجب نس مترك ءجس اكيد متت اكاد اداه لن كس لبن يعج
 ايل يلا ف لوما قي لن ع وب ل كس دانك وفود هوك اج كل حارس (عررط ىك) دعب كس نس اهك

 اكل ماهتاوكن لا لعن سدي كح لزج هو الشم دكر وط لباب سرك بسجج اووكن تو هشلا لف بس ذك اي وكت ايخ دج دمايكب اند
 نلا لس تيمي هس اىدي زيت ب حستسّم فس وبناء ايلا وكذوب لس لوبا دواء وم دع آرب تس ل إي كس ناهد جايك

 خلا ل لن ركيوتم فرط لكن راوكن ينبت نوبت م اقم مق كس لاوفود ناو داوود تس سود وأ س كت سيصو كلا كس

 الواكس تيموج ل اقوه دروس لدب حسنا رخآ «نيل وا لين سي دارق نت كس تيصووجك تس باج كوكو

 تنايخ كر باش ودق ج لدبإب تف يذلا جس انك لوا نيو لم تءارق يارد لن راددتشر كس تيم
 ايل زوايت حس نقلت مف مروا جس ةتسار عس تداهشان لا تاب ىرامج لك يطرد« لب امك كلا ب
 - كس سمر لع نول اظتتفو لامك <

 (عارؤ امد ج.ةج ره | مد كب > سبت بم

 لانا نايمروكس وزود كيوان برت ءارمحك الع نوبت انه لسا [ ءاّيشأ ءءايشأ : نوه
 ءاعفل زوري ءايشا نا زواكل ا ب !يدرك مرقم نمل رك اكم بلقيس كمال وج وكء زن لتي حجي كك سم قطعا



 ا/ هراي ه ةديئآملا ةروس م مدد لال ج وشف يل نهج

 (نآقلا بارعار - يكد فر صتطريف تس وم كه دومين افلا ب با ايكو

 اهلل كس اولئست ءاهنعطرشل ا ولست ءطرش فرت نإ صكلّدُبَت ُنآرقلا ُلّزَنُي نيح اهنع اوُلَئْسَت نا قوق

 ارش باو مكل دفتر وا ع فرظاكاولئست ءنآر قلا لزني نيح < حمار فرطء ايشادو لم لت امري“
 رو لتج هيطرشود لابي كس اناني حسم فاضاك- تابع ادصت اكرم لع رشم .خلا ميلئَسَدِإ ىنغملا : لْلْوَق
 انو مدقم هاه روارخ مل البي لب لول دبطرش ل وفود جس اح ىل وبرغم لوغمت لوفد ع مدقمد كج أ ل ادد« ل

 اكبيح واو كغ لعاب لس تابعا, رانك لني ردوا يك يدرك م دقمعس جو لات زم انتا كس كيس هس لا رول نجس اج
9-0 

 نإ تكس يلوا رلمت نس مكناس اهأ دبأ ىقمروا لو قس ين ثمل 7

 -ج اج لكلا اهئادنإ نع ُنآرقلا ُلّزنُي حءادتب ء
 -ج موه تن ولئسيوت قر ثول فرط ة فسم بي اهنع كح هراشا لم لا مكب

 لوعش ليي ىرعتم سدو كفو نا“ عر «لَعَج لايدركءراشا تع رشريضل َلَعَج َعَرَش : مالو

 -جهدئاز نمعةريخب وردا

 الي راقى يقر يف اح لي رق اكس للا هيلوعم قت ليعف ل زورب تاس هس ءاحروا تفل ءاب «ةّريحَب قوق

 لج في د كورك ايكو تك اجل ونحب تس جو كل جايك تب الضرط كت يمس حس تييفصوو كال لح اس لو
 اكسو ا دب لاو اي دوا تو يجد يجرم جناب ذا بج جس 2 + كسي لاوقدإبا لس فاالتخا تم اك الع

 وكس ا شن
00 

 (شيوردلل د: <37 بارعا)ا -اقايل هر

 7 000 ا ا : 9 7
 رات حررطسا ل تيطاح تام ملى لومي تروصمل ىتاءانرلدازآ تسل انما بيسي باسو«

 هي قي رط ىلا ء بس دازأ قالوا قربم ف ايكوم بايافش حس رم لبي اي آ لاو تس لمس خت حس رفس لبي رك اذ

 (ًاضيا نآرقلا بارعا) اهات جابك سوك ثول لوب ىذوعج

 ه:«ىثنالاب ةرم لوا ىف دلت ىا ىثنال اب لبالا جاتن لوا ىف ركبت كاوا ناوج فاكااوءابلا حدقب رن! 1

 وتانجودا دك البي سنو

 دجتاسدكس لسا ج_ جي وداء يجرم كرس درو ءوم مادي دج هدام لب لمت لصي كس نش قول نلاوج فدو هليصو:

 قى اس لادوات ةيسددكو ذآري مانهس لاقي برك وا كما لي



 مر ا هراي ه ةدئاملا ةروس

 ف نوا »و ماع رك ابك سس تارطح ضن عم اداء لعف ماحس كود ةَياَمحو اًيْمَح ىمحي ىلبسح «ماح
 ٌلمحُيالو بكر يال ىلا أوم ظوفك سس قراوسروا كرادرب داب تشي كى ارك يوك لاو ةسوماديب يس: ردك تشيل

 .يىترمال ءام نم عنمي الو

 مما كابا ذبل تس ايك ايد «ركاعاستا كس لع اذ مام ماك :رظؤح عاَسّيالا ىلع نيل ةَداَهَش ٌةَفاَضإَو :ٌيلْوق

 < اتوعف اضم بتاج كل وعفماي عاق ردصم ايكو

 جب د يه سد ب حو

 جدوي

 :لون >>

 حم” للي فارطا ك ةقفالف بلآ م اركب يصوم رف اير شت ان دهسا كك تسرع نيس“ نود لية بآ” جس
 ارم ثلا لوسر |ب اكل اوسروا سمج تكبح اص كيا الع. كس ركل ووسوج وكى م اهاررف نيف ب" كوم

 ملاو تريم ا يك اوس سل: سس وكب ح امج سر سود كييأ ءجس دفا لح ابار ايامرف لس ب 1و ؟س ناوكيساب لس

 رواوركل اوسيب تس بن ةييسا كتابك سس نوم فس بانك بارك يام رف لافق» ل نر ذوداياررف سيسي ابك
 -لارق لاعب اوردر لح لانش مخ ىضفع لاوس بسسوو

 زك اوارسود

 عر. "دو لوم لازان تطرف ىك جر بنج «<ساو:روكذندخقاو ياكل و زف ناش كس تي آو دوك لب اطمح تاور لل

 كو رك يامر ف توك فس يآ ؟جس ضف يدم ذ عسدامج لاسر ايكء ايك اسس بسآ ف # قلة اةناقتت لل اح نا

 هس دابق رك ايار ف لشي كس باتعذس بآ ةقايكل اوس وتو .يترم كرست بسج جسد وم ان لتر تآ ايك لاوس
 كس داب كس لو زج ننال” ”ايارف دعب كس ىلا« كح ركن اروي وك اجي رول اتاجوم كايا قف ا دك لاب لم بانج كس لادم

 كل ليسا ضني حس #دابتورك تن الاوسكس ركري ركووتك كن لا ءود تجسد حرر ط ىكاوكنلا قف وون مس يوكل مم

 تاع كلب تجي كت الاوت شأ



 /٠ هراي ه ةدئآملا ةروس يعول هده كلج سغف قول نيج

 :اناررف حنس لاوس ترثكاك ه3 تأ

 ىف نيملسملا م ظعا ّنإ””اياررفذس بآءك ة ارف نت لاوس تسفكولب اص فت جدخ

 بسس لك نوال: “هةلئسم لجا نم مرحف سانلا ىلع مرحيرمل ئش نَع لأَس نم امج نيملسملا
 كح لا ضرير وا قى ثم ارتي لوك لو ايك اوس لن هس داب كس زجج كيا كلذ لتس ضوو مرج اذ تنس

 ملسءىرخ» 2 قى دركماتزجدن كو كلاوع

 ؟ج تغنام تس تالاوساس من

 كن وكول الشم ب «ترورط وهن درر وا قاتم ملام كي دوك حس كان لوم لوضفسارسدج جس يك ا يك ناس تالاوستلا

 تالاوسعتيرا ةتوم لامحا ىوقاك فس[ م ب اجآ ثم ترورض فاو ىداحم اي شاعم تبا ءانركت سالاوسس كدتز تاي

 ا ناحتلا ضرك سس لو نسا ان اوس ارب ىلاوم ضي رك اديب ت الاتحاد ورود« جس تت اضم لوك نساك

 -<ج قداج كت فارس تالاوع تيا لابي جس حنان كت الاوس تف كل كس كل اذ لي قش

 ريع اسردوا هرج لن تمي آه دوك نكس تيب اود تس لاابك ني دفا دبحتتيرطح لب مرج نب ريض واروصنم بر يعسر نم

 اذان تين آهرولدب لم بادج كس لس اهق ايكل اوس اقفال بلآ فب اهص ضب لن داب كس نا ء بس كذاك دري

 ماع نلت هرم يب شن لشرق اري تا رتاك ود وفا نا فس دفلا لن لك اربا تامل جنس باكي [ل صاح« لوب
 مارت وروفاج نا ايار ف ذ__:ةيففلف ترضخ آك حس تيياور تس هويرج وبا ترطت لي قراخي قاس هدرلرابيا كا از

 إي زنا لك اكيد لبن خر زودوك ا نس ليك يان رفيي نس باردا كى راج فسر عاع ناي درتي ير قرر كفك
 يسافتلانسحا) ١ اتا, رلرواءامقاب رج اوبن انيكك اووروا ستى دب لوب لك ب ك آى غر ذود

 : لات ىلاكء افتكر ع الصا ىلا

 اداه شيب تس طظافلا قرب انك خلا َّلَض نم كر ضي ال مكسفنام كيلع ١ ونمآ نيذلا اهياي دك وكل ضب
 رمان لسا لئن بلطمي نيب ليي رورضرلتا نك تروا فورحملا رماجس ناك اج ىلا كركا يالا قيادك

 الاد تسر اقري تييادب كراحاك اء اكعسدركك رت وتر ضير فري نامل ياك جس ما تيب اهنا وت ير ف اكتر عملا
 الث مكس نإ دصركوبا تربح كس جو جس قادت اه طر شك سقيدسته ا اذا نآ,رةليج جس د كابأ
 سم لامع كو بج كج انسة ارفوك قفل ىف فس لوم رركل اهتم دبات آ يكلم ايارف فل آت

 (ىرزز ةءضارتص) لل ث تركب اذع غيب اوك افلا كبس بيرق قف ني ركن شوك عحرالصا لك ارو ليتتو



 15 دج لالَج حف َكتَلاَمَج 0 ٠ هراي ه و هليل ةوع

 5 وا كة اه ابكي بلطم جاكت يلح
 لد < راب تا لاري وك وكول روط م لالي لم راو ج بتم حس ًلارم دوا مئاقري لس وخ بج سيد ناصقن يك داب

 تجار 1كم اان ارب حس لو وقوم انتكر نش تاه

 :لوان كاش

 نامل ياك جس يدقا واكل زل تايآودود ءتوملا م كدحا َّرَصَح ١ ذإم كنيب ٌةداهش اًوْنمآ َنيذَّلا اهي

 ركام اشك ماش كك تراهتمتح ىلارعن تتذو اوجاتت ىدعروا مين ناكن ترج سك وصفوا ل يمناك م
 هدي لم بح كوكل وتس ا ئالطا ارك دكو ل نا سيسر ت سف كلاس نس لايك لبد
 وكل وئراو رمش نلاءاسدي اريدك كت يوك وبجتاس ىللارصن ل وفود ةتيسا نس للا ف احذ

 ناءاسبج دس لوثراو ءايل لاك ت ل ناماس تس راكتو شقا هوس نسل ابب كيا اك دنا كي درك اوحكس لؤراو

 كس اراب ؟ات ايكو رف نام اسم هس لاو سر مايكل يكمولخ اسس ءايعوا نس وراد لك تسرب كيا لبي سا فا وكك

 : "لاعمرخآءايد لب نس لود نلا باو اك ا اهت اوبن رخل رجل اهم حرام
 زج لوك اء اكتم ايخ كملي لاب كس تيم منك كى متل لوئا رن ها نوفوو واتس لاو ادككل اي كس

 زان كلاي هوس نائف نإ او: ملعدحإ كس زوردتب ايكو: لعيف لين لس نارك متت ناراك 1 لاعب

 مووجومواوكلس كر ايرث كوج ءامتاري رخ “تل تيم وتس مابك لوجتا وت ايكا يك م ولعشسس نا بج «تايكش تخورفوهتاب كس

 03 ًادزإإ تلاع ابار ندي - لالرل ا ووج

 ركال كانا بسس لوبا اني

 نثراو لت وج ومب لع لب تمدخ كايف

 -امتايك يترك ذاك اذن مب عا

 كرب كس ىراديرثءايصوا با ككلحا قكلدب لاح تروص ب اايكعئ روجر فرط اهلي تآري ذس لاراو لس تيب

 بنا اهل تمار كس لويمو اوو تس ل ءاثرو تسجف لكس وش "7 نيرو قبلا

 قل الدوكب اغرو تسءايص دات هدامت ايكتخورفذ لوبنارب تبق لم 1 لومي متقاعد

 هدايز تلا ىقروا ع ىكو وفة اجربإ 02 ل هريئو شل يو 1 ت2 لون قاع ل

 - نو تلوم قى“
 ليما كَ لير ضخ ايوب لير فس تل اح واوخ نوم لداعروا ناهس ل بي ىك يلم

 تس اتالبكيلعاعدلا ارسدوروا حس انالبكى سدوم تبشاكودإي زوج لم ران ع

 اتم ليث ققاكس لا لصيف اك دقم لس درك اوك ل طمس تدير شرك نثن نس اج كس بط اوك قدم لدا يلم

 تس متيلعاعدي بلا« اندم لبن ققلس نا لصيف كم رقم وا حس لاجل تسيل اع اج كد ماو دكار وا <

 -<جااتام ل قدس قرص اكس دقم يس كرا

 كيو دححب



 ال هراي ه ةدئاملا ةروس اال

 598 اطال راع لكن سوي طا وة ير اخت لو ريع :يلتكم

 تا شسراو 7 وال سآ 0 ارم ًاعرشوكن خ آف لوم ياعم ثداو لبي م د قم ثءاريم را يلم

 (اًصخلم « دآرقلا فراعم) لون م كاناوت
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 :ب لول اقل لس رفاكتدابش ل رفاك

 كس ايل اب دم وفارلسن لن تيب آلا ءردك ريغ نم نا رخآ وا (خلارم كنيب ةداهش اونمآ نيذلا اهياي

 كح موق ىياركاروا لوم كير وا لوس لي مقوج فان. ىضو ويعد تي اود دل لس ؟تموم كى سس لع مم

 فاني ىق كس مولر وف لوجدت دك

 5- قناه ضن ىكض ب تدابش كر افك كج ايكطءاهنتس ا اكلتسيب ذل كلت ذدلكتت فيطوبا ماما تس ىلا
 (ءت ماظترمك ريغ نم نارخآ ذآ كامج جساكدارقزا بهل الست داش كر افا بي تيب آس التو

 اجا ىلا يدي تنيادنااذإاونمآ نيدلا اهيابرتدج نأتي داب لون رخل لا داب
 وضم لب قادس سوفا رلس تدابش كرافك حم كلاجر نم نيديهش 0 هوبتكاف 00

 احر
 ا 1

 (فراعم) 0-5 ل

 دامت ةولصءك دس ركم# يآ باكل با للصتنو لامك سيوف

 تائب لح تس ايلف ع ترتيل ع اتفو ناخد كنج

 (ىبطرف)

 ىسؤا تييغلا ن ااسب يمخس ىل لبا نع ا ا ا ا

 0 خلا ابحي خلا افيحْيلف هن

 : نييسولا ىف تينت مكحلاو وغفل ا

 اا نم نينثاب ةيالا ىف بدحلا سيفختو طيفشل معلا ةةيضوبتعاو

 ٍءاَذِب نب ىدغو ىراذلا ميلمت عم َجْرَخ 2 د ل دحام تل



 مدد تلج حش نسائم انابأ ا“ هراي © ةدئآملا ةروس
 ىئصؤاف ضرمف ٍةيأور ىفو لجدو ب اَعَلَيُي نأ امهّرَمَأو امبيلا ئصْوَأَف ْضِرَمَف ةياور ىفو هيلا برن رقا اناكو اَفَلَحَف مهنم ٌرْخآ لجرو صاعلا نب
 ىلع نْيِمَيلا ور نو ل لكحلا َكِلُذ ئقباس هلها ى لا اعفدو ٌماَجلا اَذَحَأ تاَماملف هلأ كرت ا

 ريغ نم هيلع البخت ىذلا اهيولعةداَهأي ايصال وا ةوبسلا ىا اوي َنَأ ىلا برقا ذأ ند
7 

 ىلع َنْوُفلَِيف ّن َنْيِعَذُملا ةئرولا ىلع ةفنَمِئاَدَدبَاَمي نأ اوقاخم ن ١ ىلا ٌبرقا وا وأ ةنايخ الو ٍضْيرخت

 اني ةاوعَصَسأَو بذكلاو ةنايخسل ا ك اردب هّلداعَّتأو اذ بِ الف َنْوُمرْغَيو َنْوُحِضَنْعَيَف مهبذكو مهنايخ

 كلا ليسن هتعاط نع نيج راخلا نقلوا دلال ةللأو لوبق امسي هب ند م

 تل يال اني واوكوكل ديمو اود تصدي 08 منكرا بي رة سي بلطم ( اكل تأ ووو وروك) : ميج 52

 لعمال درا« لد درس تم قباب كورور مسا ل انب ىظوكل ويد اود كس تمطر ب
 يدا ل مس لاب كس لري كوكل شن ١ رايز لوك( حس شرك ) ةس لفرد ناكل يدك وكدا نيك بشوك
 ورد كال ضو لاول ودانلا تس تامر اجل مس لولو نا ارق ؟تيبصو كك لاذ تيك إ سو

 هس وك لس ء اغروروا بس يكس نلا ل 5 م بي رق اكء اشوي رى وكاك يسدد وم ل وود ووكر وطليأب لج تب ملوك

 ير راش ا« جس لاي لسا كلو دواء هك ب تقادص

 ( كس تيم)رواعب كك ايراختر ايظا لس ندخل اكتتفو كس زامنكر رصكروا بس روس تمي 1 لي داب تداهشاك

 19 "بسد ( ملاذ )ودول لوم لذان تنآ لبي داب لح لشن *ب تبوك او صوص ا صيت غرو نب 2

 قار ود دوا( كسكس تاجتالت اسكس ا ةين كدا اراده مثلي اكيد جايك تيار ةساكداخب

 لوود ب بج يانج « اوم لان تييآ (روكذل) نامت سنن ناملسم لوك اب ودل ايكوم لام ناي زرس ىكما لااقطا اك لت تس

 م )لوفد يايا كس داو 0 رايب كيااكك طرت اج ولة ارك دسك اكموترم ( حس ماسك ) تارن>

 «قلل ماحس لولو نا هَل وب لل ١ هان تيبآ روك تنذو لا ]كلم كس لثج لع تمدخ 1 قف بأ (قرعروا راد

 «<سادير حس قدصروا قراد ماكل ا ذس لئابكايكايايلايب ل ب كس سن نس ضن اويلي سمكلايب هد للا ذادعإ

 روا ( باكش يروم دامت ملاهي دك )اكوا وجسر ذآ ود سلع ايلا كسا ل لذا تيدا

 كثييم ل وأو دري لوا لاكن ل روأودروأ اوجاع ما سود كي اكل ين نلا دوا صاع نب ورمل هس ل تياود كيا كى

 ابكعس نلادوا اانب ىموكل وفود ول سو :راهي ى بج كج لع تيار( قرسد) كيا ( كاك فز 7) كي ءاددشر قاع

 قادوا لل لاهي كيا ( حس لب لاك رك تميم )اوم لاقط كلا بحب لي داي وك ارو كس لا لاك رعاك اك

 لاو ادا اشك دير ذ ير تعب لا يدان ءاطرددن اكس م د داب وكس تيم لاهل

 مكه بيرودايز هس تابلا إي عالي 2 كرا كس تفايخو في و 20 3 د سا



 “٠ هراب ه ةدئآملا ةروس انناعل ود تلال سف رتل نهج
 ءاغروراروطل اب ةساج كورك ديد 2 ليي فالخك ءاغرو قرروج كن ومت( كنا ) ليك ب ركف وخ كتاب لوو

 لالوإ د ثوجيوو ل ا ةيانيد ناداتروا لب . اموماوسرود تس دجو كش للاعب تتايخدوا لوك عرورد ( كر ايصوا)
 لكس قل ىك وكول نسا رلراوفس حس ناكل تلون لا اباد م كاك واود تدللا كك توك يسذلو تنايخ

 اترك يك امير فرط رت هاد كن ولاو ذوب: رد اس تعاط

 ناار د داتم هر هك دو د سستم

 نك نوت ى رخل ونودورول ب تب ىلعملا هدورول قم ىنعملا :

 برق رم لخير سوك داهض لجسمداشا ف طك برت لمثل «علا نحمل دشتي : و
 كس انيداوك كل ويمد اودري تسي ب اك يس اد ضيا

 ىف اوفلقخا وعيب تاب كن زامل لير يد كت يال يدركوراغاتذاضا لا هامل ىِصْرُبوا : نوف
 ثلزن ةيآلا َنآِل نايصو امه ليقو ىصولا ةيصو ىلع نا ّدهشي ناذّللا نادهاشلا امه ليقف نينث لا نْيَّذه

 ؟عسمارمايكعس نينثا ةداهش كي بلطم. نيميلا همزلب ال دهاشلاو هلئاب نامسقيف لاق ىلاعت هناالو امهيف
 اهأه س تارنف” ضاوي دوك تيصو كرم تنقو نس قمن: لي داردباشوو دو سن ظن كجسابك ستارت ضن
 لاء لوم لتمزال مني لورباش مل ب تاباكرسود« < ل كءايصوارعقاو هروكري مك كس 9 !ء لو دارم ىش دوس

 .اهثرضح ق«نالف ٌةْيِصَو تدهش كو اشم اوم وضت تت داهش لش ترروص

 م ل دج بحي

 جيت وم

 مي لاح اكنلا ىلإ قورم ليتم اور وج تس لك ابع نب دقلا ده تسر ظ> ني م ماما لثوريثو مرج نار دوا ءىذت

 امنت ىلع باي ليي م اكلت ناهس فرط ماش كك حد شرف كتابت نال ليرد ليرهفوو شك شا
 نيا ناءاسدوروا ىرحكر لي نلاماس غيار نب تسرهف يأ لكن لاءاس لام ةيسا فس لاق ايكوم كرملا بيير قرك جربي تن

 انتى ( لاهي )روك اك دنا لب ناءاس لا «اني دي دوك لااو سرين ناد اسري اريك تيصو ريو وك ويجتاس ىلارمقن لولو
 2 ب ناملسناءاس لا وا ايل لاك حس لش نااءاس ىلا فس لويئارصن رك ء تت تس و: بس راكنو تنل نس وسب لل

 سا« لوم آرب تسر ووو اوك ماس بحب ف ءاقدو كس كم ذي لي تسربف ارت ىك وبتاس ارضفإيديدوكر ارو

 اة بآ ايكو ريور لف ترضخ 1 ىو اكس رون نا فذ ءاغرو كس ل ء ان ةيووجو ماروكو و قب اطمكس تسر

 دواء غرو كس لا لاماددل هو ف. مت اهتئايكدر هيتس دامج تتفو ترم لام دج ن# ككل مكمان لوبا ىد ماك وبئر ضف تلا نس



 مدد تلال ج ضف نك نهج نان ٠ هراي  ةدئآملا ةرو
 هس اكثرومس نارك وكلامك ذيل ناجي فس ءاقرو كح ىلع لاي كس دانس كيل ار وك ودحب تدم هب يداي
 5 أك داوطوكب انرو كس قت تسبق لسد كارما

 هيد نب لكتمم اودي والغسل ءجسرتتسدنس لكيم دما ني ابكب غنت كدة كاك تعاود للا

 مساقلا ل نبا وار لي ب دنس كت يياور لامك هيج سليم نب لتس كي قدا 0

 نبات جو كل تس اباد فس متاعوباروا نش نب سوك جس مساقلا ىلا ن نيم اقل ىلا نت اير «هيس لاحلا مولعم

 -.ايكت حفر درشاك فوم مول نكس محل

 ركنا لامتما إي كس لارواوم رود تس ءاشنو ةقيسا لي هريرفس تلاع ناملسم لوك تج كسب لصاح اكت يي

 ل نع ذرس ىيلارخق ويك .س.دانيواو "اك تمصوروا ىضوك ونا راسو كليك جبت كت انرووكل لاء لاك نجس

 وت شارت لوك اخر ورب ناي كس ءايصواركأ« كج مدل طرثاكمالسا ويل اجايانب ىصوكن ل وش ناهس نابت

 وكر رو ركارواء واو تصوروا لو كو تا عت ىوفوو يك لح اك اج ايدركل صيف لب طم كس ناايب كس ءايصوا

 م كياج اي الو فلعيي وكءايصوا توم طب جب لب داب < ءايص

 ىلايب لف كر يصوا ترو كيا بكأس رك قوم توب لولاك ليي طلغ كءايصوا إي  ءاغرو رك قاس لاب قب كور

 كتففارم دعم متاح لومتاوكروا لئن ف ءالع نت اكياج يدرك يف قل اطم كس يارد «كياج ايل فلس « ارو كس تميم

 ىلا فلعر اكن قير ف سب تدقيق ن كيج ايكراههنا اكتم اهبل منافق لن سراب كس تنل متاتس ءايصولا فس لوبا

 جس اتاجإيد فوك يقر ف للسكس ناعل رطل جس كر
 رص عع اع كب نس ركرباظ تشر انيلغتر جكس رصعلا ةولصؤ_ءالع تير يك ةولصلا دعب نم
 همك تدم مولحميسس تتياور لو ييرج لا ترظح لبن قراخب عي انكر تيب ضاخ لت ساب كس ءاعد تيل نو اكدعإ

 جس درا رب بس اكذ سو ترودو كى دئوادغ تصرروا كارل وج دعب لرعك خقق ترضخ

 : نول م 1 اثر

 كتلا سلبا قس مناك انرو كاك د فد يوكل و: اوك تيصو بج كبس كل سا مك مت نوكيا رف

 كس يرد ترج كل وك ورد س قتاوكم وو كوم لاوس كنا تدجو كلت قحاب لامك وعجم

 :رعقاواكى رعشا ىوضو
 رغم تملا ضي ارلسم يأ لاوس راك وكل سب لصاح اكل يراك دقاواكىرحشل وصوب حس دنسرتم ادا

 ي كلحا هت ماحس ذوق رعشا ئومولا ءايدرارقواوكاكتميتو ىفر اوك وصخوو سس لي باتل لا نس لاقل نس رم بستج ل



 / هراي د ةدئآملا ةروس م مدد نكلالج ف نتاج

 37 ا ٍٍت ا ١ )ا وم ولعن لا ءايوركل صيف اكس رقمك كح لوماوك ب طمس تيل لوب |ءاوت يم لم تلارع كن ارمدقن
 -ان “لمى تاح يعمل قفاطين رض 19 عررللحاايو سيرا رق لم جرو ولت ياى ا ةس قل زن زسفمر 2

 اًصخلم ريسافتلا نسحا)

 ىلا مُثْوَعَد نيح هب بحل ىذلا ىلا هيام ْمِيَوفلاَخَب لوقف ةئيفلا موي وع للا هلٌعَمجيمَوي
 لوه ٍةَدِشل هملع ميدع بَعد ٍداَبعلا نع باغام ©ٍبويلإولعَتناَكِإ كلذب نموا بيجو
 عمرا ل ميرمنب سجل دلالات رك ذا نونكسي امل مهسمسا ىلع نودبسثي مث مهعزفو ٍةميِقلا موي

 رف ٍفاكلا نب لاح انمي لينرج نقل كيف ندد اغ 6-5 ُهَكيَدلاَوْلَعُم َكْيلَع كَ

 . ٌ , ُهَلْوُرُن ديف اَلعكَك الم ىا ٍدُهْلاَف َكْئَديأ
 سا ثاكلاو رْيلا فو نمر نجل َة يلا مي اوَبنكلا َكيملعْدإَو رارمع

 ال انبسط ىف درب قطامي نوع ردم سس
 نارجسلا سبل اهتم لايم هتاجا 5 َكِلْئقب امه 0000 ًءاَّيْحآ مهرؤبف نم

 او فو © نشرح 2| يعمم ىدلا اذه ان َنَمُهنِما ارم ديال
00 0 2257-7 

 دن لا ء ؟يلوسرب هقاومأ نا: ىا نأ هئاسل يلع مبشر نر تا

 ءا يِط 200 وحلا لاق ركذا ا سانا

 امَسلاَنقةَدِما١َ ملعَلَزمنأ نآس

 ريشأ نس احلا يروم 200 ٍتايألا حاَرتْفا ى
232 25 

8 2 

 1 كلْئأ نبا ٌةففحم نأ املع 6 نر و اهم َلك دن

 ء نوما َنَمةَدَماَلعَلَتَ نيرمهللا رم 7 8 1 وبلا ٍءاَعِؤا ىف

 اق قنا ىسيع دل لَو

 6 0 انَدْعَب 5 نمم ًايِرخَأَو راجلا ةداعاب انل دم لَ ايلول: مَع اَذْيِع ابر موت

 ثِدْشَتلاو ٍفْيِفَحَتل كلاب هلم ل ا دلع ا هاَلاَقَ داَلاَق © َنيِقلارْهَح تن 3 تنأو ا - وي كرد

2000000 

 لاق اًوُعِبْش ىتَح اَهْنِم اولكأف ٍتاّوْحَآ ةَعْبَسَو ٍةَفْعْرأ ُةَعْبَس اَبِئَلَع ِءامََّسلا َنِب

 3-5 ِتَلْوَنَف ف نيالا َنماَدَحيِوَعأ ل اَبَدَعيْوَع قاف

 اهتادللا ئضر سابع 8

 واف ل اورج ةيالو ونوح ال نآ اوُوياق اَهلَو مح اهلا ىو ةتفاعلا ككرتأ ةييدحب ىقاو هع



 (مددج الج حشفكنَلاَنَمَج النفل ٠ هراب ه ةدئآملا ةر

 >1 5200--- 2 ا
 سكش نر سوك وتما ىك نا ءاكدمج ناداكت م ايقو 0 ولوسر م ئدقلا ناو لتؤكد لا دركي : ماجر

 لد باو ءايجلا ؟ متت ال باوج ايك تفرط ىف 1 نااوك وأى ىو ت توك ريح وتوك نا لس بج كك ح ناك

 تمايق « ليت هديشإل سل ودنب د”دكل وزج نا ( شن ) لين نس اج لووك قاب هديشرل ىت بآل يرميبب كسا لأ

 نوما قا قرا وناكومت نول ابج رواءاكياجوم لوم ذاك( باوج كلوت لاحم كا نك

 مثلا بجو رلوايوكت و لاك نيد قئاوكف اا

 كر لاو ىرابروا راهتس لشرف 7

 قير واءعس لاحت ناكك يي ا هروب مق

 ندب حمم ايق اك ترس لا ل ل ءامت ايك ايلا ا ىب لحب ترم تاوباوكن اراك ع ا تود اننتنسم لو

 مكبر وا للام لبماروا تارؤتروا ل اب كت مروا باكو مذ ل ردا جاكي ذك ث نار لآلام

 رب د لك وتب حس لوعفضر واس ماناك (ةئيهك) شت 2س

 ركاصا تثز اجا ربو ى ارواوك 2 دئادا زروام مترو هت اجاج و رترم ح تاازا ترم وو كل كسدراب كيوت ليش

ّ 
 تدل وص دن تكتزاجا اكرم تس

 زاب حس موكل مارس ب ذس لدواء كت تل ان كسر أ نقز كح تاما قرم كم لورق كن اا وكر ودمج واهس

 جاهل فس لوبنات رفاكوج ل نا وقس ة# اركذس تاز كس نا متلبج مق ايلركودارا كلر نس لوب ليج او

 ايكو راشاوكل وب راو فس لي بحب روا اللة نع راس لم تءار كار اروا« جس هداج الك وو وم حس آكل

 وار نيك ايد متل ا لاب زى فلا ةلقينع لس

 ايبا ب راكي آ ا يكرم 4 كاك نوراعبق ع ا اقكس فس ركوب تذووو لين ملس مترك جد دباش

 (َكير) رعبا رواج ,رواع اسك ءات ٌعيطّقست لت هارت لان ناوخ ليا تاع آرب ماك

 ال نامي هي وفود مابك س لوبا وال نامي ارب سل وسر # رند

 هس قرف مابك نا ذ_.ففةلةت لست لذ تكك ركلاوساك( ناوخ) حس ىلا ادبآ ايلات دمت اسكس بضني

 توتة ل اوس اكن او رصقم اراب ل_وبوو ءوج وع ( لمي تقيقح ) ةركاورؤ تدشلا ليس اي ل ةدكي

 ً تسال سب آت ابدئمد»ا نا لارا 0 دارا حسدفاضاك نوقيلروا لي اهكس لب لامك

 اكرم نبا سم ل احومب لش لولاو يو ىكاول أر توب مك روا « َكَنَأ ىات( ليقثا ن نك ) فقم نآ لوب قر حس من ليي تن

 كس دام نداكل ونس ناوخ 11110 ناعآّك ع ترام ا كوبي رات تادثلا ا اند

 دوا علوي تدبر السراج ةداعاءاَنِلَّوَدِلك كسل ىكتاد لا متاكد ناداك

 « 2 اموب لاش ليا توين كرر وار تردق قرت كس تروا ادع #اعدج( قث) كك نولاودعإ

 اكفلؤةللاع كتم“ ل ىلققدتلا 2 الاو فس ركاطععرتب حس بس لي ىولاو لس كاطع ةقرو اني قذر كل سرامج وك او للا



 هراب © ةدئآملا ةروس 2 مدد تاج شف لانج
 دل كس لاوس ديت اسك هي دشتروا فيفخخ لوم الاو فس كل زان يوا  داههتوكن اخ لا لم يام رف وج تس كل قب اعدك

 مح لع ىولاو لاهتجايندا سدو كاك ودا زم تن ىياوكى ما لو كيس كى حس لك مقوج دعب لس لونك للا تي

 تل لا بس لل ايلتس اسروا لايثور تااسري لم ةسسوم لازانيا وخ تش رفع ناس يئانجاكى وون

 ا سر ايو ردم سارل يك يك زان ناوخ كيا حس ناس ؟ءاياس رف ةنقالاقفقاقفف سابع نب كس و جريس بسس يتب ياهك

 .يئانج يك كورت ذروا كت تضايخ فس لوبن كوي رك ريق ذ كس لكوني لن تنايش ل ايلي دمنا ءانق تشك

 در يلب لكنك ورم ةخروا ىو ردنب وكن ادد ايك يلام ناوخ

 جد دان ه1 كا دو سوم.

 0 1 ا< بويغملا العوالي لاوع جس بادجاكل اومليا تدابكيي مِهِمَوَقِل ًاعِيِبْرَت قوق

 «!”' لوتس ىلاعت طلال اريج اوم تل - ( تن وف ) شن رس لاوس جس ب بادج حس ستمر ور كس كل اوس ل سدا

 ع لاو م .٠تّلِتُق بنذ ّيأب تلبس مَدُرْوَمْلا

 دهس بادجاكر دقملاومليأيي «ىِذَلا ىف :مِلوَق
 ؟س لوريل” هس بااد)ديلا راشم اكل ا لابي بسك كس لوو راشا ما ءاذ ناوي

 شا رتعاالف ع لونج *مآا ىذلا تكا كس سو

 دع باكل اوعي خلا هُمْلِعْم ُهْنَع َبَهَذ : نوف

 / « نج_ اي نوم مولعضوكن ا هن احت ايد باادتج ايل وتما ىك نا لبي باوج كس ديح ةفيتسود ىلا لب ايندوكء يملا لاو

 وج جا [مزا بطل للا ؟اهت ايد باوجايك يس # وقعا كرام دلي اج شم نبك يوري ور كس ادض لبر شك اكء ابنا

 - لير وضتل ىلاغت راب ىتووروا لى لاش ن ياش ىو ايبا
 اراجرب سنن خكز ور( 1 كوم حس جو كفوخروا لا نلو + لكتسم يق سنس بم كب ذل اك نوح

 رم لك لهذت ”يا رف ىلاقتدثلا كياجوم لوب ذ لكحس نا فكل« اهنا و: لاح تبيه دف لا كى دتوادق
 زفلا مهني ال" <ايارف لش سداب كسءايجا ف ىلاقت. لاك حاب فيض _باوج رك «تعضرا اًّسَع

 د لكمال بدار اكفاو تموكسسس باو اك ايبا« جس ايد باو ناك زا وروكدن ذس ىذا نإ لارا" ربك لا

 زميلنا دكالاح كس ع ركام رف لادا رتكا لع باج كح لاوس قلب ترض م اركب اوصل اريج« كوع حس

 هل توم مولع ب اوج كس نولاوس

 31 قلع ريم سنن ع تيل وفط تاما مس دبل در وراغاك ركع الفط ريض دهملا ىف ءدْفِط : نوف
 جس لاقت اكل اركروا لت” نناصتفرصتتم يزن ع الس هلهإك لب م



 مدلج تجف قلل نَمَج اللول ا/ هراي ه ةدئآملا ةروس

 - يشم تفصخصح_ةْمَك ءاهدتادازردا ةَمُك :َيلوَق

 د ضرر وبشكل تن لو ضررا :ّقَلْوَق

 بلطم ايكاك _ ركقو فرط كن ار كح سى ل ىر ادلع با##اكل اوعي هناسل ىلع م هترّمآ قوق

 نيد مكتوكانلا حس هطساو كس الفتاث لع تير عج ارسلك حس يرام قو تسار هارب كسب لسع اكبادج ؟بس

 57 أاكغا الف«

 < لاب لطم لولاك اوس بر تازة لحاويتاك- فاشع ان ذه ُكَبَر لاوس ,ىا «كّبر ٌعْيِطَنْسَت : َقِلْوَق

 < هلجال لوعفم لكان نأ كجوراشا سي لا لأ نم : لوف

 دب ا 6 تا يتم

 يقيد لعاك ٠ءايكل ماعم ككوج ارباعتت اذ سوم قى كن ادجتاس كاز ءايبلا خلا ءلّسرلا هللا عمجي موي

 نا قلخنأكى اي: يكس جو كت سو تبيب ىلالج اجرا دوا كل انلوم كروب ىف وكملت ذعب_ اهو نيكو سوت
 0 ليتر ايبنا كل ساس وك ئدشلا فرص ةنملع تلك يروما نطاب لن زاد وااعءاجرج حس تالاح كس دب ك- تافداك

 بدال تياور تس هر و رعس نب لبروا كك ان نب سنا حس .لاوتكس ملسو قراخب تمهل جس ىيولولب وغلا مالع

 نت حس لع لورادربتامرف كولي ل لبا سوتشي باآ:اكياج اي دانب حسو وحر شكو روك وكول ضبا
 دوا لكم ادوا ليثيدع ب «<سد لا اقري قرادربتامرف كول وب دعب كس تاذو اياك رو باو هك رقت

 هس ادكع 1 يد رط ىلا لاح اكس ركلات مكس شلاوكت لاح كت ما كرو ح نجل وريقات ين شرع

 ايكوم مولعم ل خب ىتبانو جن بيذلا ملاك تقف آس للا
 نا معرم تر طخ بجااهت ايكمالكت تفو لا لم دوك _.التلاةليلع قدك سرح « الَهَك و دهملا ىف ّسانلا ُمَلكُي

 َت 2 رظلا وت ايكراضتتما تبباي لك ادوار اهظا اكبجت كويكر نتا ب لوا نع موي راي رولوسو

 - ايكالك ث ملاع كس كراوخر يش ذ_ فايع لستر طح
 كايد كل وبرك وذ لمد وك اجب لوك لح اسر مامن انو م هزجج كف دك مالك م تيلوفط ل اع:
 مالك دآرب ركوب فيل حاركو لباقشروا < تاب بنجتل باق لوك يوت اتركم الك طر معيعو ابر با كوم ذات اروا زانت

 فلز ةليلع لستر كوك اكياج وم حو انو هزت وا كى لا ألي ركر وغرب لاح ىكصت الفلافل باع كتم رزق نام ىاعرك

 تكور كدا نركحاب تسل ونارناكسايند باءايك يلام فرط وفانسآ رمت كى اس اساسى دعي # فنتك عيصداوك
 تاحر ضن كثي دعو نآر قدججهريققى امج اكل وفارس اريدك لبنا فير شت يي اينو ىلا بج السوم تدع

 ملاع حررط ىا هت زججمانركم الك ب تيل وفط تلاح اك كفايات كمر فتح حررط لسنا: مولع نس لا« تبان حس



 ٠ هراي ه ةدئآملا ةروس الكل مددج تيلالج سف كلامج

 3-_ ة هز كس ةسآود ايود لل ايند لاجوب كك انركمالكرحإ كت كاوبأ

 «جس باطخاكب اتساهسالفنالالةتلت ل تررط>ر ءبس أك ٌئِراَوَح «نييراَّوَح «نييراوحلا ىلا ُتْفَحْوَأ ذو

 هس متاع يلا نا« نس البى راح كولي حاولا تش ديفس ريكس نا دلكوج كس لوقت سس لابعد فلا دبع تررط>

 ا( ج لقب ودارم حس قو لابي را دادعت لكتاب يكول شن ناز ىلئراوحكج يك قي هر

 دهس لا كس ماهلارواوراشا لابي

 بئاج كوب راتب جك ث ساير فى راف نارلس ترض ىلاوصروبت“ ,خلا ميم نبا !ىسيعي نويرا وحلا لاق ذإ

 قسيس طخ وأ لوم لم تسود كف امك ىلا آ اس
 رعي كا درك زان ناو خ تسدد ولطعر كا ورلد تساوخرو لكن اوخز تسد كب اورتتع انقر يابا ىد قلئزور 00

 ولو مل يامر فو ا شرا نس بلآ ء قر ذكراوكان تبوك شن

 ترحل ايكر ابلغ اكو دارا كيت بح فس لول راوتدعإ كس سا اق اولماعس يي قو

 «ي وأ لام رفو اعد ناكني لست

 ءاعدرو اهل لس هرر انا ب6 التلظةل لع لست ترطح ولا ثا نلاوخ تسوي بسجا تاتي سى يت ساب اسكس لور

 حقا فس دوبي رك هس دان تضر كل سراب حسا قتلا ساه دانيالاو نسر اراك تمن اوك شلا امك

 لع لك زوار دج وكن لا لم ملصكس ل يدر اي وو حس باذع تنتاك ا لن تتنك لج كى ركاب ىك ب نراوغروا
 .(رافلاو كطخس نم انظفحا م هّللا) «ايدرك ديت

 92 هدامت ىلداب كيب ريوا كس لات نررس كر اك ارك ومج لل ذات تمت سكس ناش لسا نااوخ تسد

 2 بو رر هيؤقِلاخ يوت ةهيف لايف يس يعل هللا نوعي ىاّلاَوَأْل ركذا و

 21 راهلا ى او دوي اَتِلَتْلُق تاء رم نبى نا دع
 ُلقنَنِل نغني نيلَم هربخو كيرشلا نم كب قِيِلَي الامس

 انزل ع : 0 ئىا ا 2 500 نكن

 انني ا 0 ار مهو 1 أ م 1م تقام" يقلق كا

 كيلع دال مسا يقل ل يا تذاو - مهشم رفكلا ىلع ْماَق
 ىل اَنهَهَلاَلاَف هعنش ىف يول هرثأ ىلع بلاغنا ٌريوعْلاَت كي 0

 7 هلاوي ا ايعكايندلا ىف َنيِقِدَطلا ةفْنيمْوي ةميقل



 (هدي» الج جشف ل انَيَج 6 ا/هراب ه ةدئاملا ةرو

 دو هطول كي هباَوَعب هضاوُضو هبعاطب مكمل 0
 ٍضْرلءِِوملاَكاموَلل بارعلا ٍةيْوُر دنع ْنوُنوُي امل راَفُكلاك هيف ْمُقَدِص ايندلا ىف َنييِفاَكلا ْمَفْن

 500 لققاعلا ريغل ابيلغت امب ىتا ٌنقاَمَو اهريغو تز لاو تابخلاو رطملا ٌنئاَر

 ردقب اهيلع سيلف ىلاعت ُهَناَذ ُلُقَعلا ضخ و بذاكلا ٌبيذعتو قداس

0 
 شأن رسوم وق كا حسنات لتي رد هك تمايق ىلاقتدفلا بج اس لذ لباق كشفوه وردا :

 كسرشلا تكل اء قريع رداوك خب كات اهكس سكول نلا ف مايك جرم نا قللت لكي امك اكياررف كك لس

 تلي ريف كيش( قثن) زج لارج 0 ا

 لكس يل (قحسب) لن لوككح كنس لج ليز لانبكت اب كما رطل رعد اء لاش نايا كسر

 تعقل ةلك تلح اكرم كاك ساوكيسآ 024 ا ارم

 كح تاييخم انت « لينا اكترارولعم فتى رت تن ءانناج ليئؤلتناب دست لش دواس انناج كتاب كل

 رايتظا كرنب كدشلا مكي هداياررف حن ةناكتك كل كتابك قو فرص نا وأ خس لي ليث لق بس آه او نسب

 تس كت اب ىداوكك نق ناايهرو ك نلا لبث كيب عج انت ناره كنا لع ضرع رابعا نابت رتاج

 زجرب ةأيسآ دواهتس نارمككس لامئادس ناي الاب لاو هي ذكس لاحق دعت ذب آب ج دابر

 نر ور قرع رمل نواف تاك اا كس نا فس لوجو تاباكريم (ماوخ ) ني فقاو ح

 رطل لج نلا لت كل ان كس نلا بلآددا ليت تس دنب كس بآن دازسوكن لا ب ةركاابد مقري غادج حس لا

 بلاغ ب ا ب يآ يدرك ف اعم لأ برئ رو« تارا لكي بآل ب ةكءايق كف .كفرقت لا

 رايقغا لاه مايند لم ند 51 سس ناد»و ناداكتم يقرب كس لب ١ امرف ىلاقتدلا لك تسكب لب تعنص يارا ب

 مكس لافتس اغار تيب اوك اء ناداك ذي درلصير ملحان ةليلت لسع اريدج لي 20

 لا هوروا شخ جو ل كت عاطا كانلا حس نانا كس لد لشن شيت »و لم نجل ل وج كراج سرين كن 0

 مكاين لعهد كب لاه ىكانا لش تمايقوك ووجب ماين ددوا جس يلايماكى ب م« تار برجا كس سا

 جس كا دطلا تماشداب كبس جس ل ناي دج روا لوناسآر وا نا ذ «كس لبا نام رك يسرد وكب اذع لج افك

 قوذريف لاهتسا بس( ع مم اهم ) لت ل كلن لكلا بس لس فكس هربيغو قرروا تاماروا شب (

 دوا« اني دازسوكه وعيا نركاطعرت اوكج حس لين قت نلا بس داق زجر جهودا ءجس جو كيب دبلظوكل وقل

 انكر لتر دقي تاذاؤي اهو. انجي درك اخس ةس دم( ةردقلا تت )وكىلاقق راب ن# لقخ



 / هراب ه ةدئآملا ةروس هن مدد يلج خف قرن نم
 برم 0 35 2

 اتوب مولخميس_قفابسو قاسم ايدي د باج اكلاوس كك داش وير يشأ ىلا لاق 2 قلو
 وقار يدان كسكس لوقسير يأكل اق ءاكي وج لاين ددك ع اندم ولحن يس. لاقر» اكو ند كس تسايقرل مهد

 هج راش تك

 دج باو: اكردقم ل اوصليا كرم «ذاضا ىلا هِمْوَقل ًاخيبؤت لاق

 ةاقلت قت حررطح لي قا كلا بس لات 510100 ساس بوبغلا م الع ىل ات قلالي لاوس اوس
 -<س كانه ايان كاحما

 هس ل ازتكا قوكب ا ذبلءجس كت قرب جس ل اهظتنا ةسارب لاوس كبس يمصاظاكب اد: : باج

 - لك ددنال قلع قر حد قم قو وتركوا يت يور اةراشا كس ركذاضا# هوَ وق

 كوم مادئارب» زر سبي كف وخ اظل اليات قع ل ضاري ذل 2 4

 لص روربري راج مكس ييدرجيروا لو ساب قات سس نتا ىلا رجس ددري لوول نا لت لا« ن نييِبتِلل ءىلو: لاو

 < عت قف ل

 شد نون[ 2-لا لب ليك توم تكس ىف وق لابي مك سه داشا لم تدابع لما «ٍءاَمَّسلا ىلا عفّرلاب قوق
 ايكوم نارا دي با الاب تدوم ناس كن جس اردو كيا كلا تمد« لي كح اني دوام ركزج ىمايفاو ىنشلا ذمخا
 دج اوم سيكل اقنااك فاقدي كسك ترر طلال عون: توما مس نقف وق كج ساتع مول رايك

 دج باج اكل اوي صقم كذاضا هك ترابتل ا «ىلاعت هئاذ ُلقعلا ٌصخو قوق

 هد لاو سدي قى كاك غلسا د لظو سب قش قتدفادوخ لن" ريدق ئش لك ىلع” كسب لاوس لاو
 ىلئش لك رواه قرورضاننامرفكيلاكءايشاوكى اختدثلا بلاس ن البار ماظوج ان آم الانام تل اكىلاعتشلا وألا

 جس لاو سد كلب رب مك جساتوم مولشماتسس كلان

 حس ءايشاوكى عت كراب تناذ ف لمت ذل تنخر كس ءايشا كي رست لات نلا كج ب لسع اك يع
 رف اندم حس تانك لختاكت د دقرك لحال داق ي تاذ قب اسس داق قرم ىلاخترتلا كم ايلرل 0

 (لمج) < هداجيا نكمي دوج وملك دارمس ثراه تالامروا تايجاو



 مدد لإلج ف تل نهج نا ٠ هراب ه ةدئآملا ةروس

01 05 

 جيف وفل

 اكدت لع تمم ايف زور لاوس سس الفلتة كس خلا سانلل تلق ّتنأ ءميرم نبا ىلميعي هللا َلاَق ْذاَو

 وك وكول نلارصقتم ركب دا فياليت لتي رك ب اطعخ جس يدرك يجآسس ىأتا تسدجو كف + عراق قل

 كاس لات شاروخ ووو ب اك يانب وويتموكن جك ق لسا ءامت ايل تب ووبخموكد ثلا لس لوتس رك خي ونورجز

 - لو هدابا##
 ردا ءام اانب دوبحم تول كيرم هدلاو لكنا دختاس كازا تتكسر تح فس نو سيعمل لو مولخمير تاب ىرسود

 كيمود شاد نع شلاق ئاعبب كريو هواري قرت اح وسفر صلي هألا نود نم لاو مولخم يك

 تير طتروا مكرمو سرر ط2 ست ء كت داب تس ذادنا كلذ وكول كنب لين لاش لولا نرد نم اسدنب

 7 وري انا رز

 تك اكل وبتيا

 اقفيانال يلع ب يكل اب اقتكا رب ف انها دغوكىت لادقلا حر ور دوا فقال ةلة يات 7 تفر صوت اسكس ثلا فس لو اسمع

 هراشا لوك اخت كس تيسو رف اي تييبولا لك جيرم ترن الا اب دوبتم لقنتس دي( ىو ليت ميرم تررط> و رج اي ودلاو ك

 , ىقتانش ان لكلاب سس ليك ايند لايك تل ولا سوس نت ىلا دبا دعب ك انتل ليئووجوم ليي لاب كيت

 افلا كس ءادخر داس“ فلا ما” كل كس مكرم تررطن» رم لبي ل ءاهع لت سي ردنلكسا ليي رخ آل ىوسيىدص رسمت

 لوا ناي ءاوبج عروش انليجي للي لويس اسي يب رط اكتم مجرم دوا ياكم كررم تيب ولا حتردتب دعب كس لسا« تكس لاعتسا
 بج رك اهتايي درا رو ريقعلارسافوك وتس مكرم,« انتقد رازت كل كس خل ركريلسب روطو عاق اب وكء ريق ا راج لوا

 تيلا#ل ارجو ثنكب لا ايد قسم لحن عمت نيني تكا دج لغنتسوو لي تاذدحاو كت يهديقعل اك سور وطس

 هيجرم لبي ليم لس ارو لو مدقتعن لس يأ لي لوصف يشيع ماس ل كس نس ركريفصت اك وفا وبجارطك ما نافوط

 ضرع اكسب مكرعل اوم بهي اكل ا ايك ا يكل اوعتتسا بنقل اكءاد خدام كل كس مكرم تبر ظظح لبي ناين ىراكرس لك اسالك

 تاكتشام زك نا آر كل وزنك تب كا فلي ديت سكس ىزنتت ىتردن اك اسيكهإ كس لا وات ابد ليي جاب كس اسالك تبا

 كك ناءكو# تاعك ا اوت سدا ودولاب باب اك مكر ىويد كذب تن جرم تسر ين ين

 ل اعد تس قت ناك اج كك ادا مارعلمقب ك- تدابع كس آل نا« وم كل بضخ لب لوادي دير

 انت اناج امج اشك كشمروا سرد يرفوكىت نااروا لت ىلا ىلا

 عاوش كي مزمز[ بت سس-سل



 ا/هراي ه ةدئآملا ةروس مهرس مدد نالااج جفن سلاَنَمَج

 هو
 :بلطماك ىِنَييْفَوَت

 ارولارول قل اكس سي ٌّوفَو ةداياكو

 0 كا اج الوب لقفلاكتسافودتج ب تدوم كن لاسنا للبت كس تي

 قت لي دنت حس تم روصاليأ لكس نم ل ولزوص فلق قت نر كوسم رايتقتا ىلا انت ةساب كح كبس

 «< ايكق الطا كا ظفل كح تافو ذس ناكر قى كي دن كل نأ اجدد ل طعم ري روط قاع تاريخا لانا 39

 ل اطمم كس لاعتس روش ثا راي دككسا لس نب ليج كس نبأ ارو اروي نع ىلا ساروا لقتل ساكو مولع نج

 ليث مدقم قل ءَكُعفاو نتن رت انو مكن لب طظافلا كس هك س لوبن دختاسكس لا كيم كك سى تموم

 تءترومتت اقام لدتا بحر روااك ولات اري نا امس مل 57 نيت اتم تكس ءكئَقَوَتُم

 (سينك نبا «ريدقلا حتف) ل اى و تروم قوت م 1 نوصتاب كس دوبي ثنءاك وكر انكم

 كدابع م مْنإف مهبذعت نإ

 لك ديرُيامل لاقف واو غلعا ع هرعت طماعم اكن ادقلا اك تسيب بلطم

 نويت رتفو لعفيامع للي ':” كلا ذك يذاب لوح تروا

 ل ثلا ل تيب آ وكم كوم لري ذاب لكل وم اكس نا تس لوك« كج ل لي ذاب حس لاس اتركك هللا
9 

 كة هج لكر ارو 0 شاد وا تس ى ترابا كيلو ى ذاع كل ودتب ثا

 ع كو واس تي خطو بيج ىت اش هلا ناعم ايتلا كت رفغسو وفق يس لوتس لاق اب وفود ناري ء قت

 رع دايم ابك لوم كراط تيفبك سا تب ةلياتآب 1 سب لقا قف د تارا ليال ان
7 2 
 9 كة تح طيوكت يآ ا لي تعكر

 -ع| نلت مزمز



 (مددج) نلالُج سف لانج ننال ٠١ هراي (5) ماعنا ةروس

 ل
 ءاوَلاَعَت لق لاو ثلثلا تايآلا هللا ُرَدَق اموال ُةَيكَم ماعلا ةَرْوُس و 3

 سا ١ 6٠غ ه٠ 78 . ع ا 2
 ةيا نوّنسو تسوا ٌسمخو ةئام ىهو ثلغلا ٌتايآلا

 0 م هه رج : ا وق
 تاولاعت لق روان اناء حهللا اوردف اًمَو رك لماع ٌةروس

 -173115هدارخت كى ااروا لتي آخ

 ارملا لهو وولي ثبات ليمجلاب ثصولا وهو ل رمت جلا نا َخَتاوُللإ اوف

 ِتْمَكْلا ةروس ىف يشل ُهَلاَق ثلاثلا اهُدَيَْأ ٌتالامتحا -امهوا هب ءانثللوا هب ناميالل كلذب م

 قاح لكي نقطاشل باودكملا عفسأ ا سأل ركدلاب انشق ضْالاَو تول َقاَحىْؤَلا

 اركب هتينادخو لئالد نِم اذهو اهباَبْسأ ِةَر ل ُْداَمْعمَجَو رونو ةملظ نك ىا ةروتلاويلافل

 مكيبا يلح نكح ٍةداَبِعْلا ىف َُرْيَخ هب َنْوُوَسي 1-5 ٍليلدلا اذه مايف عم
2 : 2-837 111 

 ممأ | 10 رضم ىمسُملِجاو هئاَبَتن ذإ دنع َنْوَتْوُمَت مكل الجا ىنق ىضقمت هنم هدأ

 يو 1 ساتعاط نا م كيلو نيد هدولا ىف وحسن نقرات ٌرافكلا اهي د

 هتك َنِمَقِرَجَنَرِدَكْلاَلَعَجَف ابنُ 1 ٌرطملا 00-32 يعل نع كافتلا دعب هم لطف



 /٠ هراي (5) ماعنا ةروس كن (مددج لا اج جف قل انج

 اكلات نكاد َقْمِهدَحَب اَنْ ايبنالا مسبيذكس مهيد مْفلفأَو سيكاسم بحت
 ام َنراَورفكَبِوْلاَلاَعَل شلل ىفتتا هنال ٌةوُنْياَع ن رس ْعَلبَأ مل م لوول .رثقا امك قر اطر ايوتكم

 ملف ةؤحرتقا امك كمارو هفَدَصُي كلي دمحم ىلع هلل دي اذانعو انمعت نيم لد
 نم مهلبق نميف هللا ٍةداعك ٍةرِذْعَموا ةبوتل َنْوُنَمْمُي © نوط الَمُ د ممكالبي رق َىِقْمَل ا

 2 2 تر 2 7
 ىا ٌةَلْلَعَجُل اَكَلَم مهيلا َلَرْيَملا ىا هن ةللسجلو اوئيؤي ملاذا ْمبجْرعْفُم وجو ددع خييكلغا

 ُهئلز ارئاول ِتْنَملا ٍةيؤر ىلع ٍرَمَبِْل ةٌوُقالذا هيؤر نم اَومَكَمَتَيِب هيروص ىنع ىا الكي َكنَملا

 مكلتي رشبالا اذه ام اولوقي ناب مِن ىلع نولي اَتمِهبَع نهتم اجلا كج ةانلعجت
1 7 

 اناكاطْورَ ناي َننَقأَحَ ملسو بع هللا دس نس لست .ياكِلبق نِقلْسَرب ب ئه ِدقل

 .كبأرتسا نمب َقْيِحَي اذكف ٌباذعلا وهو َنوهْرهَتَسُي هي

 دارماب ساني درت كن اميارب اهتموا ععس ييرمتلمج ساق ي(روا) ع تبان ك- كس دليلا فير : مي

 أك ملا الج عوكل 1٠ ديم وداي ز تمروصى رسمت ل تالاما ( نيب ) لين دارم لوفود إب جس ( نك يرخت )تشن

 يم لا ا ا ا و * بابك ايي ل فب روس

 مكن ليث سال عراك تامل وفروا تسمم قم اسراري وكق وددو) لوتس اذ لوا لين تقول سعر ظن وكن يلا

 ماقد لطلو لا رفاك كري حس حس لج لكل كح تييئادحو كتلي دوا تس جو كسور شكبءابسا كس تار كرو

 اياد لل ةيسدرارقريامب هدفنا لمت تابعوا يف ثم لو ةيسوما رقاب - ب يساوي دوجوإب كس لس

 تدم كل سداب# ذس لارج كس دكار تال الت ةلقت مآ ا دادس دابج ايكاديب تس كال لامك جس تءاذ

 رج «ه كشعب اهلج جس نا كيدز كسدثلا ضان تفاعلا« 4و ةاجرم تيب سوت سدوب لح لشرلا كررم

 وكم لامك ل اموكتاب لاا ليد وجواب ءوم سكك لش لع توما دعب ثدعب ( نتن ) و سكك شو رفاكس ا مو

 تت ثدابع نت للا ىو «جس دداق ىفوا لبر إي سكايب هرابدد هو ع ءداق يب ةس دكا ديب ءادتيا دج دوا ءايك اديب ءادتبا

 ردا وم تس هرم اظرواوم تكسر هدي لن لب ملل ع اتناجوكل واب ىرجاظروا هديشول ىرابمتل م نع زروا نوف اسآ

 لاق كتي اج كن آر ثلا كح اكل ا وا ع فققاو تس لوب تسلك قشور يف ج ( نثل) انجل 00

 وماي الاي سانا بجإي دالثتتوك نآر ثم نتف لوبنا جس هدئاز نمو ل «بآ نس« ل ةس كى ت ضارعا حس ساس

 لثث" نارودكسرفساس هريثو ماش غييسا كأول ايلهخ ةس كاياثا قا باكل كج لربك مايا كس ضاركيا رطب

 ايد ا درك البوك وتما قت قل حس شب لوتما.قباسس لكي حس نلا فس متلي



 مودي ةالج شف لانَمَج الإ ا/ هراي (5) ماعنا ُةرو

 بقي نا دس متروا «ج تافثلا بتاج ىك ( باطخال تتبنى ىر سنك ج كاد تعسروا تولى

 مروا اي دركك الب لم شادي اك عزل كءاينناوكن راد متري لي دابا نبيك ناةس تسالي ون

 فولي وك ارمي ةسركل ذان ل طم كسب وجت كنا تشو لوكاوجاعيلر ذغاكم ترا اهدي دركارييي لي وق قرسوددخب كس نا

 الاول ركل دايز كك مانيلا د , [كئاد# خبات هونياع مهيدياب هوسُمل رْسَمل. تل ىو لوحتي

 ركل انيكك وأو ناردا«جسدداجاد الكتب يك تح قب تسدوو كوانعروا بصعت لول فاك قبح «+
 ري ةيدر تدرك زان تشرف لوك قل اطمك نم وجت كنا متركاروا انرك قل رت كن ادج ايما يك ذانن لوي تشرف وكري

 ار يبج لاج قوت تابم كك ترزعماي بوق وكن ارمي اتاجوم متن ىتدصتق كنلا كس كك الب وكن لاول ةس الش نامي دب(

 لا متل مترلا عسا رروتماشلا سرك اليوكن سالت نامل «ودكيدحب كس ذكريات مزور فش لانا لبيس

 يلا هيي بمب مكه تابىرباظ 3 ةسكل زان تشرف فرط

 وكنا بارك اريبج ةييسدلا ؛دابتشاري نا متقن تكد ل ل امش ىلا مناك اروا تيس دركل زان تشرف متركاروا« اتق كت

 00 ةيقهرو ح نانا ىئاميبج ساب يدلك تك هوك جاب دوم اب

 ىكاءامت باعه وردا ياا قارن ةس سوبا اك اري آس باع اوك اوت جس يسوم

 هرج ؟ب اع لل اكس رك ازههتسا دخت اسكس يآ

 * و عع ا ىماهه

 ليو ميسم ليبي م

 ات هلل( تباث) دمحلا مكج انت يرصقم كمالع راش سلمي لاوس لا 95-2 ٠

 كس لاقشا لاني درت كت ابر قاب 0 لو قكوتدارم لي زج نت لاس كى در كت تسوف ي ذك

 ل ترروص لاا كوت تس جو كف 9#: يمس ا كسل تلالورب رارتسا ءجس نامي اري ادام دوا ليث ىدباروا ىلذاميلاكف ا

 لم لع تروا« جس ايار فر يجلس هب ءانشلاوا ذم ارضى اءجستواشنارصقماب 2 هاك يرن قت اف

 ل تروص اا يا رفوراشا اسمها ل وقيس ا فرط لكى سوء ءوصقن ل ونود 0 ءاكوتي انا ىف” واير
 لات اثنا لمي تروصىرسودروا كوم زاجل باهت افاد وا تلقيت ل وبر مت لبي تروص لبي يروا ءاكومم ٌدقترت> ل اعتتسا لاي يت ل

 ردا ءاكوب تب لمن ىرسودروا للاب لاثما/لب شدي غانم وص وفءو لير كري بلطم اكو ايت ير مترو تن
 لكك لاه ةديفمس لالروصود ىف ايي تسر وص رست سيو ىكا كوم لت اب لامعتس ا اكلم لبي لاوفود لبي تروص

 5و7 ار فاظحالم مرابتب لج فية رولكس ليفني زم تالا ووصقنل اهتسا ل ل

 لهب ريض كده اشنأو قلخ وت“ عج جلي دركوراغاك كوخ يشأك نع هَقلَح +
 هوه مترو ل



 ' هراب (5) ماعنا ةروس ره

 بج قرعت باجل عقم

 كا 2001 رونرواء لع ال وت لظولسا سر شك وج بايسا كس تلق ءاَهباَبسأ ةَرثكل : يلوم

 -الإ سا الرع اووى عا

 ؟عدئانايل 2« ١ فو زم فاضم ُبقاوع ؛ لاو

 ل لس هداف كا كرم ولحم تزخر اها اكن انا لكن جوج مولعم بن ىتاينو نراهن ضن هلا .(شإ وج

 - ايلا ناءفوذحم بقاوكانفا

 زرعت مديرا /غلعا هدا زلم كت قر لعتساكللي_اهب كس دي عسي «كّشلل ىف هنآ : قوق
 - اتالم ليي دنا كلل اغسروا لوقو سي حل ركمولعصركلا طشرو اس لكيس انس قون اكدنب

 ءم فلام
 .“انسْبّلَل الجر ٌةاَنلَعَج َوَل ىا” « تيب تدابكي زق ع باد: كف دذك طرشي هاَنْسْبْلَل : قوق

 ب د يم سد
 هر

4 "٠ 

 :ماعناٌةرومل اضف
 تنآو لوم لاذاث تدوميب بج كسب لسع اكل تسكت ياو تس دباب ترق” ف ملام كردتم

 مدر النا هوما و راراز سول دك نع امك ايار فيي رواءايامرفميظعلا هللا ناحيس

 ابا لاشي دع لا ذس مام

 :م ناك تروس

 ا تس تببس انم ىكا جس رك اكتيلح عدوا تصرح ىك ( سويشيوم ) ماعنأ ضب يا 18 غرور كس تدوس لا

 ده الكت دوس دول بكس تاي آدج زب جس اهكا مك“ [ماعنا' م ناك تدوس

 :دص الخ اكن ا اضمك مانا روس

 لدنز ىف ترث آءتتفادص كن آر قم تاهقاو مارك ايهنادنج ليل سلسل ديح ل تلاسر كل ور ديح ةاكادغ
 -رصالخاكن بي اضملس ترروص لن اح يء ماتا اكن اروا تحاضو كرادر كك تفادصو نبي رتب تو

 .رونلاو ِتْمَلُلا َلَعَجَو ٌضْرالاَو ٍتولّسلا َق



 مدد اة ج ضف نلَجَج اينلول ا/ هراي (5) ماعنا ةروس

 رج دج رص لوعود تانماكى روب( قرت قل ضب حال نكسب حس تسيل عادباوداجياءقأث ابي

 سالك يبلظم ب هراشا فراك كنس روفلاو تئملظلاروافرط قرب دج ع« ضرآلاو ِتاوُمَسلاءش مروا

 رعاو خيصوكر وفم ا روادضت اسكس تصل نكت ملظلا ادخلي ل وتو مارشال قا اك جرب ضاع ايوه رج وج لبن تاانماك
 ودا لوم ىت كيا فرص نقوارروا ني قم كتب ل ا لايباركل حس هداشا فرط سا لب فسر م

 لاب رول ثدي نآر قل يروق ب قاف رواج نوت كيا متنسةدخركم ب كور اغيب قر وطن ايمرو كس سلق
 عىدحام) 2 مكب ساي دوج واب مم لابي ءهسايآةى درج يآ قت

 اب اق ارك يحرك وموت انت نا ؟ ايتو ركامرف نايب وكل ترو 00 لا روا تقيقت ريح نووصقناكتايآ دوك

 - لانش انس تسقيف” ريح ةووج واب كس فس :م لاق اي لى لاق كدي لس رع

 وكل وود ىف اروا لو ةيسورارققلاخ اكرشركن رج اروا قل خ اك ينوكن اد زي « نكرم ادوا ناد ذب ل نساء قل اضود كس ايند ست

 تالايخ بس نارك قلاخاكرونو تطل ني ذو نامسآوكى اقتد قا لي تيل ولولا ني ا

 لات اد غير كى كي ل لوم كاريي ىكىلاهتدثلا لزج ماققدوجوم لش كارول ناك ذو كاس ةروا تلو رونق دكر يدان

 جاتك باير ويش
 وبا تبرع ايار ديبي هس ىئؤك فيلة مو [ ترض” طس اوال ءالجا ىطَقّمث ِيط ْنِمم كقَلَخ ىذلا اوم

 صان كيا كسول تلا ةكيلع مد[ فس ىلا د قلا كس انس حس ففي ثلا لوسر فس لكل ون ةس رف قرعششا وم

 قالا روا بورو فككر مدآد الواكس جو بن كس ع لاشء ااا لس نيذ دو 3 نس بارق ادي تارقم

 ل فلل ش تاداعد

 اب ابكت مومو نر هن لين اا كيا عسر ذاك د ندد لم ائادعب هس لا اترك ذاكر فردت لكننا لي

 سف[ رف كل ءازتا ضن اننا هس اناجابكت م اي "ايتن ما دخلا اكس ساروا لاا رو كرو تسود

 كتان كتل ءايار فس «هدنع ىّمسم ٌلبَأو حياء فركة اكتم يق قم ابتنا كم اع دوي د حب كس لاا «لَجَأ ىنق
 دس لاي هدفا مت اكساس رق اعبم كيا كابا

 وب قل ف تاب لول موج واب كس لئالو حلاو كراك توللادعب ثعبر واريح لؤتل «نورتمتْ مَ
 قلإ) لم ناز ردا لوفاسآ وجب جس تاذ هو ىت فلا كاس ايف ناب تن اكن ومضت لوي آود ليج لاي تي آ كرست

 دس فا وارول تس لأش: ]وقس روا ناب هرج الن داهمت تورو ا جس تع اطاو تابع

 ما اب موك وما لبي سم اداي كل وءانكب جى“ «مهليق نم انكلفأم ك اوّرَيمْل

 ب بتل لضرب تب حى سس لاوارف كق ذر ل اورو ىلاجتيخرول سجد ايز سبات متوكل ع تقر تنام

 0 ل تل جت 2 كد



 ال هراب (5) ماعنا ٌةروس مو مدد الج جشف كل َنَمَج

 يب بسج نايا اجار فاطعوكل ودق لاهتدلا ن نامتماروطلوج لع لمر وصوو كل ابماروا حرا ار وتساوي بس نارم اكو بايم اكتبي

 « لوم لاب اهماكل م ف اهب باعد ثلا يأ نايلاوشففروا لايق كراسي رجب ذي لاب وم قناه

 :لون ناش

 نبرضنكجسابكل ثرأؤياذس ىيكوا نايلس ني لتاقم «خلا هْؤُسملف ساطرق ىفاباتك َكْيَلَع انك زن ْرَلَو
 لاي كس لاقت ثلارك و تكع ال نايا لي تدوص ا مكرم بك. ةققافف ترضخ ازور كي فس ريما نب ا دبغروا ثداحا

 رقت ىك ارك ا دهتاس كس تشوف ىلا تش رفراجدوا لت لوسر كس فلا بآك آل اي هس دام اكن وما تشو كيا حس

 -ٌلارف لذا تيك آية ىلاهتششلا يل ا حتوم ارواه تشو حس فرط كدطلا بيرك يك

 مك غلحا ل بده د تدكووكت كلب ىقيا كح كت ايلاطم جار اعش تلف يدوي ليا فس ىلاغت تب ادج اكل

 هك كولو دالك زج فاك نا ىلا ار واهسكديلاطماكوزجج اخ ىف سس قلو كبمج كسي ىلا روت

 كس ىلا وقد ىا لباسم تتم دوا جس اتاي دركك الب هذ كس باذع ماعوكن اري وة يركب حار ل فس ل مالسأ

 درايت كل كس خس كى احآ ع شو ى اطر قس مجي ىكدانغود هت ةعبسا كدلك لايك نقي « لئن لب اج كك الب قئاطم

 ًابابمهيلع اًنْحَتَف ول” < ايكياررفيي ماقععسردد ل نآر قل ايجي درار قبرك رم اسلي تارواءكس لو

 ٌلوكاكن اسآيينامتركأ“نوروحسُم موق نحن لب انراصبا تركس امن ارلاقُل نوجرعي هيف اولظَف ءامسلا نم
 -<ايكايدركةداجري مدللي لين قوم ىلا وتم ل يتكك 1 ىرامج كس لينك كب اك ًوكذح جي كاويدوا ليد لوكم اورد

 هدة ل اكروءايبنا ىكنتح ك_ كس لاهبرو تيار كل وانا نس ىلاعتألا (ةيألا) «كَْلَم هيَّلَع َلزنا ل وَل اولاق

 وكر وتشرف اشم ءامت انكسر كن تادا تولدو غم ضيف ل وسرد واى لو كريش هس ساد ايككيك كل سايب رواء هت قت نااسنا بس

 توب كف سد قراعتس تابذج لانا سرسود سي رك وني ناي ذ ىف لاناوو أنبا اما اتيت انب لوسر ىل امتد اركأ

 هد ماجن يك ضي فاك لا منترو تييارب و ل تروص ما « تحررت قلك يحس تنت كس تابذجو تايفيكف لتكن كانا

 وكلا ىف ىاقتدثلاو يانج ءاجتكركانب لوسرروا ىن توك وانا فس ل /اكج ناحااذب ليا اكىلاعتشلا ب نانا ؟ تن تح

 للا "مهيفنا نم ال وسرم هيف ثعب ذإ ! نينمؤملا ىلع هلا َنمْدقل" يا رفركذ لس مركن آر قوت نامحارولبب

 دوا تر كل كس لورفاكت ببر شب ىك ورضي نكي يترك نب لوسروكض خيا حس لا قت نامي امر نلاسححا ريب لونضوم

 تييرشب كيد زنك انلا ايدك تساي اندم حس ل لوقشيرف لتس لي لوفانا لوسر اله ةنكب وو ىقر ثعاب كب اهتتسا

 نرتم قس تمر شبك ولوسر لكن كر شم لج تحبى قكتعوب لبا لجل ريب, قر واش اباشكس تلاسر

 قدب - لك آ بج ل جس كراك اهواك ت لاسر ناي ففاو حس لون دئاخ دوا بسنو بسحك نا وو( هلحا
 - لت ةس در اكتم شب كن ولوسر سجو كتم يف انمكس تلاسروكت ير شب نين كبي قراهم اكتمل اسر

 شه ع أ ع مكاو



 85د جف زل َنَمَج را ا/ هراي راب (1) ماعنا هب رو

 لسنا و لك أ كش رفووك جس تايرماظق يتلا اني لوسروى 2 تخف مرا «خلا اَكَلَم هانلَعَجْرَ

 لشي ارنا./ اقر زو هلا تكس اهب وو خلا جعس نوم قامو بيرو ق3 دز ففعل نانا 22

 ردا الشفاة ةلةيلَع دوار ترضحءانومم مدت اذ ايكح لإ خيول دش_ فري قلب ىناشا ياك توم بش كب كلاي سا انتاج انك

 5 ني ل ة نااسن هوس 1# تش رفوج لاي كس انفع مبيت ارا تر

 اريل باذعلاب مهكالع نم َنسْرلا هَنيبوكملةَباََنكَنلا انين ضال فام مل ل
 تريدي طق يق ني اذ لولوه مل نإ ٍقولَسلا فاَمْنَمِلَ

 ديف كش بمال مكلامعاب د كيراخبب مقوي رْكَتعحَ ناَميإلا ىلا مهِئاَعُد ىف ْتَََت هيفو هد

 0 ىلاعت هلو َنْوْؤِيالَمَهف :ربخ أدتبم باَدَعَنِ 0 ممُهسْل وريح نول
 لق لمقام يلع لاقئامد مي عيل اوفو هكلابو ُةَقلاَخَو ةيَرَو وهف ىئش ىا ٌراَعتلاَو ليلا

 ْنَرْرُي معطيالو يدري ُُدرَي م ٌرِيظْيومَو امِهَعِدَبس ٍِضْرقْلاَو ِتْوْمَتل زر كا

 ب هيو نموا ىلل ايتو ةسالا هذه نم يتسم 1 م

 ىا ٍلْوُعفَملل ءانبلاب ٌقوصيْنم ةميقلا م
 حلا هلاةازأ أ ىتاسم 0 وحس

 فار تاكا رفق د ضرمك ِءالَب ْرْضيَهْلاَكَسصَيَنَلم ٌءرهاظلا ُهاَجّنلا ٌنْيِسْلاَروفْلا كلذ
 ىلع دقي الو هب كش كش. نس ريق ئحْعَوَمَف نع و :؛بك ِريَجيَكْسسمَي نوه

 هقلخ ىف ميِوحْلاَوَُوةِاَبِعَّقوَم اياعتسم ٌءْىش ْهُرِجْعُيال ىذلا ٌرداقلا رفاةلاوفو ؛ةيغ كدنعوو

 لها ّناف ةوب لاب كل دمي نيب انين ملسو هيلع هللا ىلص لل اولاق اعل لوو ميبطاوبب رك

 ٌباوج ال هولوقي مل نا هللا لق أدتبملا نع ٌلٌوَحُم ديم داعشيا ىتانأ مبسل لف كورلا بنك

 لبوه ا ُنارفلاَذه َنلاَقَأَو نيذِص ىلع كتيب يبرم وه هزه

 ئرخأ ةهلا ولدا عمّن َنوُدَعََْ لمع نجلا سلا وهلا رقلا ُهَعَلَب ىا مكر ِذنُأر يمض ىلع ثط-
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 مانصأآلا نم هيما دعبل كلذب ٌقْهشاََل ممل لق راكنا ٌمامفتس
 مبسم قس ورحنا نأ نوقع مهياتك ىق هيعنب اًدمحم ىل ةَنوفرعي وامي نزل
1 

 .هي 0و م

 ه6
 متالاتءاوم ماجا ايك اك ولاو ركب يزل كل ولوسرومجيورجي ورمي ولج ل ني ز كح ناس 830



 / هراب (5) ماعنا ُةروس ملا ةددج) ةكلالج شف كتل انَمَج

 ها كك قري دش بادجاكل ادرك جاك لو حسب دج ل نط روا لونا آكل حس نلا بآ وكل صاح تربت

 وعلا ل لا تس مل كمال تربوا ذيسا لس للا مكه ارا لت باج( )ل ةدالعلس ناك اسال

 نلت بليت لوك لب سا داب اك لاغا تامل لاعاد نو كس تمايق اوم جس ىف لي نيد تس

 الم هفر ءادتبم (خسلا نسيذلا) نأ نائل ادهنال نامي جايك اصتناييا كس كئيب با عوكروخ لح لوألا

 للاخ ىتددوا ب ىتداك رم قم ع قرف نادرو تاددج زج ودرب < كات ىلاعتثاروا«جسر مث كءادنم (نونمؤي
 هد لول دب كريت للا ل ايكت الاو اجاكل [١اهاجايكب دج الاو ساكس اع احاجابككيوج واه كل اء تورو

 112000 زك ) حاتالك 110 زاروا اتالككروا الاد سل ايي اكن يي زروا لاوفابس وج كدا

 كرش تاب نا زكر كسكس اب حس #دوا لوب ليث لولاو ل ال مالسا لكي كح تيما نا ليك ايك

 <“ دبل يآ انوع ش هس لبي نولاو

 لا رق ل ووو ف ورتمروا لوب لبي ف رص ايا يلاجب سبا ذعزور لا ضتوجر وا « لور للاب رفان كابر ةتيسا كسك

 دار كرت كل كس لا شن ايكمتر ذب يب سا ف لاني ءاكوم فو ذحدت اعرول اكو: لا لاف ( لبي تروصىك فورم ) ل

 "ا اجت اهانانب فيد هي رذ كس رتفروا شرم الشم شار ز آى دكار دوا «تس ىلايماك لك ع يلايعاكى دب ىي يك

 تدل شم رش لولوج اروا نيلاو لس ركروو لوكا وسكس شا

 لدن كشاف ليا نداكعم يق هوروا لوب اترؤ تبا زعكس كدهأب نأ

 000000 ل“ قادوا« < دداقرب زجر هوو

 بلان دع ازج لوك < داق اييلاي لودي يساهدروا ل لاو نك عفوك ا لوكا وسكسششلا اتسمقاءلوب نتا دك

 او تك ربت دنع كسر اوس نلاعحس رع نادوا تسلحاب لت ساب هس قولا درو ق كس يفجع عسرجي ليوم

 بأ باكل اك لعا اد تابثكش وبث كراممتوج ورك شوك نيالا بكس ةقئاف يآ فس( كل [)) بجدول

 ةداهشر؟ حس راقب حابس ناوى سجل حنا 1لوملزان تي ني دك اراك اك( تدنك))

 لح ا ع داوكذثلا 1 نايمردهءاهقرواهس ريمي تقادص ريدم ني دمش باو يدور 1, زيشركوم لوقت ءادتبم

 وا وكم لب هلكل ا هسا مك نجس اي هكر رولكس قو ل اب رم نار قي دوا «جس لاب اوت لوك والعس لاك

 دارت نجس براك كر ذنا فطع# َْلَب نمر ح ايني آر ق أ ل قار ذايب د ذك ساو ضنا

 ايتتسا» ىلإ ىتدومتسروا دخت اسك ادد كس ود قاد بم ج26 نايك حس لي تانج اي حس لت اوف الذ هادو

 كش رواج روبتم قت كيا لوو لنك داب يأ 1 الود لبنا وأ كا 32 هك دبا نلايآ < :ىراكلا

 اوك هاف د هوس كدب ل مكوك وكو لن ”ءوم تركك يرش اسس لسا مكوك ومجرب حس لاوقتب نلا لع

 6 ل نا« لن تن ايي كل ذيع ةيادكا يج ل تل اهب ايا حس جو ىك ف ساج ساي تافصاكى ا لب باك

 ليث لات او سال ناميا يس اهوالا 5 لش ناصقنولو خف لوكول



 مدد كمالجسشف لل اَنَمَج اهل ا/ هراي (5) ماعنا ةروم

 ع دوق هر كك 2
 يففتشل بيد يم

 ردم لهدا ةفوجسلا اوربي ننلا 5-1520 نر 01 انزبت ل قا
 1 لاو تجف لءافريرمت :كاوع

 2: اش لم لوصم [كلعا :بإج

 د /وراغاك كح رقتسا تم لَحريض َنكَس «ٌلَح :(مِلو

 .ةربلاو رحلا م كيقت ىا# ت ليك رحلا مكيقتل الس برغي «جسدام رارقتس

 غلا اكوب ف وزح باذعملا كسير جاظءاكدم لبي تروص نش ذي فورعموكف ِرْضَي ب ُفَرّذَحَم ُدئاعلا : قلو

 دعس لائألاج ف ذعاكدئاع فرط كل وصوم يف جهدعاق و

 -ك-يايماكى وخد فالخب كوم ماو روارس ال لك لايما ب يل حا «ٌةَرهاّظلا ٌةاَجَنلا : لو

 ةردقلا ىف ولع تس ًءالعتسا رواء ع لامع ٌرهاقلا ؛هدابع قوف كب هراغا سلا ءاًيِلْغَتسُم : لو

 ب ناشلا

 -جركاومب سيئدر فمر وقبة لعا هن فو زجر بكا ائفل «ربكا هللا لق ىا« هّللا لق : قو

 3-3 لق فوز ارتبموه «ٌديههش كح <« هراشا لم لا ٌديهش وه: :َّنَلو

 كك افوذحءادتبم وش لاب تروصل الج ؟عس تحابق ايك م تن اءربثو /ديهر» اتجاه «كاوْع

 -نوثش لق 'تدور

 باوجاك ةداهش ربكا ئش ياك ٌديهش هّللا لع صا او ررارقل ناقاووح اطل ا باو

 بازج لاا ءمكذيبو ىنيب ديهش هللا ةداهش ربكا يش كا كويك .زايعير ز قلك لسا ءاكرمت تسرد انوم عل

 -ج شق اطعاس ل ١ /ا

 رتبي كر ذنا كنسي مك لوعفض ريم كركر ذنا فطغ 6 عَ ْعَلَب ْنَم قت زك رنا ٍرْيِمَص ىلَع ْفطَع : وَ

 -ههراشاف ل ىف نيتي, لعاؤر



 / دراي (5) ماعنا ُةروس مورس (ةذدج تيلالج خف وكلاْنَمَج

 سمه رس > ب

 جَضففويِفَ

 :تايآابد
 هرعت هع ضن 07 100 و ع ا ل ل

 "هس وجر ]سا ءازمتسا حس اة يأ رطل نونا دقباس ى“ تلال حس داب لايت يرق لب تاي اورو

 اة ارسرولا رس اك ريو نينو ماش كل ليك حلل تاو تربخ اوم اك ل وقتما دفا س لع عرج لا وج اوم شح تو قا راهب

 دورك تاو تريدي دوك وبقت ب زوم لوب ى جا لكن وتم

 واثنان“ منع ُْس دم كراك الاو ل وقحلاب رههدارم تس ريك ساه سكول مال . ضرالا ىف اوريسْمُهل ْلُق

 شرور يم لكن ابج يلد قم« جس قكوم ورم تما دفالاب يروا ورك صو تمرس ارو وروي تابارخو اخ ميد

 كل 003 باتس تاداقتم كتر وا تانن اك

 ,لاونانوتاو رظناف اتي كسك تا رفع ايكاريب تكس كيا لابي فس لكى ذاد ما اورظنا مث : تلك
 نفسا ورسظنا مث نايا جاي لوم وذي تري سرصقم ثنو رك فس ل ضرك لي ذي تربت الة وت

 اخ آمن تاثداحو تاعقاوزبم [ت ربع رواو كرفس ايار رف سس ومب سرك ديهي تسدعسو دب زد« اهكر لبي كي ذي تربكرادم وراد

 لوق اما. تي بجاو وذي تربجفسن ارو درك ابم كل كس ضف ءاب اجر رس قش ور لسا تتسرب سس تاب

 ظنلا باجياو عفانملا نم اهريغو ةراجتلل ضرالا ىف ريسلا ةحابا هانعمف اورظنامث ضرالا ىف اوريس

 نيكذ .نيكل اهلا راثآ ىف

 راشلا ىا ْوَِإ نارقلا ٌةيِيايَبُدَكوَأ هيلا كيرشلا هبيسنب ابِذكوللا ل ىرتفا نمط دحأ ال ىا نمو

 دل مُكاكَوَسَنيَأ اجيب ود ًاويرش نيولوك تاعي رك ذا و كلذب تنوفا يبا
25722227 

 لان مهترذغم ىا عفرلاو بصتلاب مهد ءايلاو ِءاتلاب نيل هللا ءاكرش تاور 3

 اَنْ ادن دهكلاو تعلن ربخل "ب امْيروْللاَو هيسوسم# نأ دحناي نظل ىلاعت : زنة

 ا - مهمل لعبد
 م ىلع لدا دم نو 0 مهنع كرشلا

 ملينا ُهَوُهَقْفَي ا نأ لايليغأ ةَنكْدهبُف لَعاَلَعَجَو تأرقا اذا انضم هكر
07 2252 

 اولدايَلوَجاَذإ قحاب قارنا أو لوبق َعاَمَس ةَنْؤْعمسِي امسح اَرقَومِقاَدَِلَو نا 0

 رؤس مج بيجاعالاو ِكيِجاَضالاك * ةَنيلَْْلا ثيفاكا' ٌريطاَسألإ نارعلا ًاًدهَنااَورقكَنَتَِل
 506 0-0 م هدوم وره د

 اف ةهزع نودغابتُي نوشيو مدسو هيلع هللا دم ّيبتلا عابتا نع ىاُّنَع لسان 3



 مدد زج جغفا زل المَج م ٠ هراب () ماعنا ةروس
 هلع يابني ام نو ب نسوا اذ نع ىَهشَي ناك بلاط ىنا ىف ُتَلََت ليق 0 00
 انواقنرقا لع اوشرعأ ( وقود ١ دمحم اي ىو كلذ ندم ميهميلع رو نال مهل

 1 ةنمؤملا نم نو ءاَنير تيب بْوكتاَلَو ايندلا ىلا دربال هيبنتنل
 انك اماني داوي تب قم وفك اكول ربط ادب ئزمتلا نم موهشملا ناسباا از ا نب ته .: زاَرلول ُباَوَجَو وقتل سنو ل رو متل برج

 ِك ارسلا نم هنعمل يس لل ًاوُوروَلو كلذ اَونمَتَف مهجراَوج و داب يكتم يأ 2!
 ةويحلا ىف ام نأ تغب اوُرَكْنَم ىو و و
 مهل لَ اميِظع اًرسا تيا 0 اوْصِرع اوعِقوْذ اك | قو نوبي نحاول نتايحلا

 ٌقَحل نا انيس نْباَولاَف قحاب ٌباسجلاو ثغغبلا يع
 .ايندلا ىف هب 8و ايبا لحود
 ؟ 29 نازراج كرك تسب كك يرش فرط اي شادج ؟ كرم نوف اضن نرلعنب س لادا ١ يجن حد تك 2جللكل مع
 ركنلد ىلا ةلعاب شار ظل او سرا مارا كبس تاي سابا أ 1رق( نتن) ستى لاايء سن لوك
 ني ابك اكرشدو دامك ل لول رم رولكس شرم حس لوشن نار كسب رك وكب من ند هلا ودل

 6 ا سول سلا ساي كس نارجب نو كير شكلا »لا هخ كد ناقل 6س اب كس
 لس حفر روا بص هذ ذؤو(رد0) هس مكس« دداان(نكت كت لتترش بدرا لس ل

 جو كارت اسكس بضفروا حس جي يسوم تظص كلا دجتاسكس (انّن )6 ل كس ةرزعم نت كس( ٌةنتف روا) ع دجتاس
 ل روا الوب ثوع# حررظ ل ري لوفاج نقيا كس كراك كك شيسا فس لويفا قود اقفال ركع ا ءاكياررف ىاقتشلا حس
 قابلا هب تس ل لوشن نا دوا كس لي اح وم ب اغعسس نلا بس هوه قر شا قنا يهل كالا
 كلذ بلزاك ناهي لت تتاح ب آبج فرط( كتاب) كي آد لإ 7 ل

 لاح ناهس تلون تسلل م ل أ 0
 زل تابآ الئ ةسآ لاي هع تاآبج كلل 0 نايا سا سديد لاشت لوك و هاوخ « تن
 روا كيحاَضأ ن زوري (ريطاَسأ« نإ م ب اوس لوف اتساو ىلوحج ول وكول دسي نآ رق يك ير فاك كذاب ءاإ
 ترانا 8 بأ قث ح تآكل وكول روا دخت اسكس تل ( هزم ) سات عمى ةّروطسأ (ريطاسا) ءبيجاعع

 تيآيمل ايا يكول حلل نامي تآكل تابوا لش 20 # تسد رودرود تسلا ىكدوخدوا ل تكسو

 بردا كح ةسال لكن اميادخخ هول د ا ا



 /٠ هراي (5) ماعنا ٌةروس شعل مدد لج جشف لانج

 لاير وعش اكس ا وكن ارك ٠ عني وكت نا ناصقفن كامل سا لؤلؤ لع تلكالب ولو وخدو حس تجسد دوو دوو تس

 ايدام ل ايد شكك لت تنذو لا يا جايك ين زودوكن ابحي دوكت لاح لا كا بآ ثك كيسا

 هقناتسم لم رت اسكس خفر كس سولف ونود لومب لعاش لع ىولاو نس !) نامياروا ل لشن و( راق كب خس |متروا اج

 ولدوا ماج ىبصتناك ىلاروا تر اكل واروا ل 7 ان ناد كمال ل 1 باقردا وول ل

 هد دس دل ياهي كي حس اوك (كرش) زب سدا ايار فذ لاتقل"( فو ذح)اًميظع اًرهَأ َتيَْرَل بادجاك

 كح ناهد «كة دايخ هدد "نيك رشم انكام انبر هّللاو”«لوقذيا نثء حقك نع اسس نا( ) زج

 يذق اجاب دانوا ل ايندوكنلا ضرفلاب ركاروا كح برئ انت كس اتنو لاا لة اجد باير ذك تدابشم اسعا

 ب شنب نيب رثكم روا نين : ف وجبل كأ ب لع نامي ةرعو يبس لي ائيقي روا حايك اين نون نا تال مسكن ركل

 نيمار تلقو سا 26 ردوا نت نيكل او كارلو لوم هز مكر وأ تس لدن كرام ليغذ قواد كي فرص ب 0

 ىلإ وتشرف سس نا( ىلاتدثلا )2 يحكي < ربقكب ىلا فتي بآ 3 يا ايش ورب ور لس بركس نااوكنا بج

 نت يقي اكذرو ري دامت ساس مب لاو! شو باحو ثعلب يايك ءاكهلس روت شأن م

 -كح ةس كايكرالا لاند تاك وحك ازعاكبسارذع لا متو كييف ىلاتتلا

 «علق امد عه |0256 2 5ظ535

 لئاوفنس ليس بيو وج
 ]َ 0 5 5 عوق روع ١ ل 5 0

 - ل فوذهتسديو كت لالد كلا لوا لووك مَعَ لج هراشا ثلا هللا ءاكَر شرها :ٌملوق
 الفعل هع يدش يا
 يب لكل وع رخ ومما ولاق نأ الاروع تبوك فوم مدقءربت ناكب صاب م هتنتف « ,عف هَرلا وبَضَنلاب : قوق

 د ترف كا 01 الكدروت

 3_0 ريض ةنتفي مُهتَرْذْعَم ىا ؛ يلوم

 - اجو تسروو ايس اك: يردصم نأ لي (اولاق نأ) كه هداشا لم لام هّلْوَق ىا : : موق

 ا دكاردل كوع ب لات قوم تفصل اظذل اذبر مكاني لما رود ل انو اق ادن بضَتلاو ٌتْعَن ّرجلاب : : لوف

 .اَنيَو ىلع اكو بص وأو كدانم كفو زب ادئاف

 .بيذاكالا يسع 5

 ”اياولأ خم ا ةهينتلل اي لوف

 ُنوكنو ٌبذكن ال ىا؟ت «هذرول ادوات ام يانج ناو ردت لارس خلف بذكر التل ءاقانيتييا + :َنْلوَق

 رع ءارقليادو ا« بوس بو كسب او قب اوج جت اسس يق نأ دعب كس دارو« نينمومسللا نم

0 



 مدلج تالالج شف كتل نَمَج اهل ٠ هراي (5) ماعنا ةرو
 رواج تود كس عت اورش ايسر كس باوج لس لاروا أم خر اكل وا« دجتاسكس د وكن بضاروا ٌبذك

 َتياَرَل مارش ايبج جس فو ذك ب اج كرت ول« حجو كف تاو كسب اج بصن اك, توكن نت ىلا

 -< درب اقبكًميظع ار

 مز نقيب كنلا للحاج بارا حس ناميا سانت“ ىقمتلا نم ُمَهفْيام لاطسإإل ىا ١ بارضالل لب : و
 دو تتبول لاوس وارج ز بيسك تدابش راعي لوم لاس و كنيس

 .اولاقو هنع اوُهُنامِل اوداَعَل اودٌرول ىاء< ب اوُداَعَل فطعاكى ا ءاولاقو :ّنْلُو

 تب دوا مي سوف ناسا

 عيصخلب #3
 مل اغا ذب تس بس ىو وررط تاس مالا ب حس بس الادمن ركود انوع اك تسوين حرر لات قت يلظا ْنَمَف

 قت بيبا نايناشن لوم ليف رطل ور اي ل تان اك دول # كبي ذلك كل تت كادوا لولوسر تك هشلاد: <

 «الؤ هسدنب كح لابس قاب« اى كيا فرصارخ لب ماع تادوجوممكي هوروا ل لكل امير فرط كت تيت

 كتيب ولادك ورسدد ياني كريت لاب آب ناك سايق لف كس بس تروا مباشم لانتاك لا | صوب لجسم
 و تقيقح صخأيلا انلسوج يوك وا ملاك ذب حس لما حس اجار نتي وقح قرش ادخ دوا فصتخ حس تاغ
 ريانع كرير ظنا ل اهوار اسكس رم اترك زج س رج كت اتم اكروا هس اتركم ب سب 1س اتركم تتفادم

 داوم لأدب ب ىف لاوساك فار ماكد الف كح مل اظيباكه يسرع ا جس تراسل

 كس لأ كادقلي بلطم بادب« ترامب تن ل ةآ تن رعت ةننف ُرُهّئنتِف نكتم ل َّرث

 للا كوع رواءكتس دن كرش قل تك ب مك لذ كل ع راب ديرك تدطعسر»ا تقيد ليات

 لاه ب زكر لوم كتروا باج الدو تفو للا اكس ليد ىئاوك ف الخكس ناادوظو اضعا كس نا بج 1 لالوب تن

 تن يح وللا _كلح لحاتو نيكر شح بج ليا رفذ_ةنلاةقفقا تت سابع نبا ترطخ, كس لال راب اك لوك نر دور

 كس داكفرم/ ب لوبفضلس نادثلا بعكس ل دركر اكل اس كرش يدا كس رك روشم ل ع لب آن دكرشم ل لن سراج ل

 -كس ليد قتاوكف الخ نلاءاضع اكس نااروا ا

 :لون ناش

 نلاشوج اكتب آس ا لمريض يا نإ اطمكس ل وقس باج سرج نئئاروا ىلك خلا َنْيَلإ عيتسي نَممهنمو

 هس بسس زور يأ بيش ناديت« ثراح نب رض هريخم ناب هيلو « لمتةوإا«نلايفسوبا مكس مب لسا كسا جس ايل ايب لو

 تل ثداع نب رن س بس نا كس ل هددت لم آرج كن آر



 ٠7 هراي (5) ماعنا ٌةروس 2 (ننت ام تلم

 د د و نامسوم 2 ايل رادو ترم 2

11 

 39-3 ربا توم نآلاب ىلااك ىلا تنم يا سس اح

 َّ 7 2 ل
 مارا 0 نايفسوباروا اي هيا دل كرري لا 5

 5 ل كس نارك وو

 تيام تتوج ل 2 و با

 تءارب لووك ب لا طوبا جاو

 2 ديوان اهكدقنول اذ يش نس اف هش «الع رم ضر دانا ل وار كيادج دكا لش دنس هاكر

 بلاطوبادياشايابر فذ يآ رك ذاك بل اطوبا جلو خورب ور كيفن ازور كيادك تع اور تس قرد ريعسولا لم ىراخب

 كس ب لع اكل سس ثيياود اوس سس هور ل لن ىراخب حت حررط سا سدا

 لاعح بباولا ل هلي

 5 هلال ( افق رجم در كرب نايم اتبر ل تلاخ ليف مودا حب جاب بماوبا أ

 لب باذذع فيزخ عفوك تع افنش ىريموك

 ات ل ارع ترضخ بج ع لي تلاع بدلا انكي . د لمس باوثوكب اولا سل ارع ترند

 ىلررتخان تلج ىرركفيف ارذ لي باذع لاسر مذوز لنا كس لاا اي درو اذ اوكي وأى دئاباقي لب شفل 0

 تارا "روجر ف رطل ثيب داحا بتنا 7 دهب زم لسع

 فارغا مو قارعإ كس ت نيل ركودباشماكب اع ليي ترآ آملاع نش ةيآلا) مِهَبر ىلع اوفقُو ذا ةيصولا

 با يار فسم نا لا تشلا دج تود لوف وا رتعا تال 0

 تو زم اك سا زعغلس لري كرف تيا

 , 72222 10 سس ضو
 ةأجف ةتغب ةئميِقلا ٌةَعاَتلمهاَجاَدَإ تدق ا يعدو ةطاواقِلياوب نيِزلارسصجف

 ايندلا ىا اةَهيف انْ
06 

 َضْق ائْطقاَملع ىرْضحاف ِكناَوَأ اذه ىا داجم اهئادنو مْلاَتلا ٌةدش ىه امرسي رسحياولاَق

 ان



 (ةددج) كلالج ف توكل انَمَج 0 ٠ هراب (5) ماعنا ٌةروس

 ميك اير داو ةروص هيه علا ىف وعملا دع ميتا اب صوم ل عفروَوليمفَو
 از اكهَلَو بجلال ايف ٌلاغتشالا ىا ًايئْدلاووحْلاَمَو كلذ مهلتخ نومي 6نورزيام نش ايلا

 ةعا 5 ينو ةرخآلا روما ننام يرق
 اعلاف ءا ُةُنَمْلََت قيقحتلل نق نونمؤيف كلذ ٍءانلاو ءايلاب 9نيلقعتْالَفأ كّرشلا وفك نيو مَ

 ةنجلا ىاةرخألا دلو

 ِ دوب وص سلا ىف َكنوبْؤكيالَمَمْناَ بيزذكتلا نم كل َنوُلوُقيَدِذَّلا َكيَرَحَيل

 ارقلا ىا وللا ٍتِيأِب رمْضُمل !| مضوم ُهَعَضَو َنْيمِلْظلاَنِكلَ بذكلا ىلا َكَنوُبِسَُي ال ىا ٍتيفختلاب

 ملسو بلاغ للا يناس يزن اف رودس 800090715137 "لخب
 ييصول مهموق ِكالهاب "اًيرَصت م هلأ قحاوُدوأَو اوبر ام عاورْبَصَف

 نة ابق يعل ةةيعاوم زلات لن 2 تامفا

 كرس 7-30 مهيلع كيصرحتل مالسالا نع مهر كيلَع مشع ريكناكن
 7| دف راس

 زيضاف كلذ ُمْيِطَتْسُت ال كنا ىنعملا ُلَعْفاف اًوُحرَعقا امم ٍةيأمياَءقلَمَتلا ف اًدْعْصَم 2

 نيل نصيف اونسؤي ملف كلذ اشي مل نكلو ىذه لعهممل مبتياده هلم هللا مكحي ىتح
 مِهَهّبَس رافكلا ىا لوما رابتعاو ِمُمَنَت امس توعَمِتَنْيولا ناميالا ىلا ا كئاعم ُبيَِتثإ كرد
 رافك ىلا اًولاَقَف مهلامعاب ْمبْيزاَجُيف َنُْدَرُي 50و2جتي هيلا ةرخآلا ىف للامم ىف هميم عامسلا ٍءدَع ىف

 ديدشتلاب لربيع هلداَِّإ ممل لق ةدئاملاو اًضعلاو ةقانلاك كم ةياهيلعلري اله اول كم

 اهوُدَعَم نإ مهكالغ بوجول مهيلع الي ابتوردرأ نواجه كلا َنِيلَو اوحرتقا امس ّةيأ بيفختلاو
 اَهقلَخ ريدقت يف ق1 مملح ِءاوهلا ىف يطير ظل ِضْاْلاَف نيبق هوك ٌمدئاز ْنِماَمَو

 بكن ملف وت ةدئاز نم ظوفحملا وللا بآلاف كرت آنليقاَم معفلَو داهقزرو

 انارخ اونوك بن و لا نم ءاهجاات ُسَنفْيو مهنيب ْيِضْنِيف 0َنوريويَلَمُ

 رفكلا يللا َقَحا قْحلاِب قظَنلا نع قبو لوبق ًعامَس اهعاَمَس نع ص نارقلا انيباوبَدَكَنيِدْلا

 كيصماب لق مالسالا نيد 8. قيرط رص عهَلعُحي ةئَياَدج ْأَسَي نمو هلْ لالضا ُكيااَتيَنَم

 ب يع اينذلا ىف ِهلاَباَدَعُتاَنِ ان يري م ير ةكم لهال

 دشلا ىف نعد هزيغ الهال اهُؤعداف ْمُكُعَفْنَت ءانصالا نا ىف ©َنْيِقِدِضتلَنإ ال 535

 5 02 وك رص نوستو ةفشك كضازإ هوحنوّضلا نب مكتع همسي ىل َهْيلإَنْوْعْدَتاَم تفي

 َُنْوُعْدَت الف مانصالا نم



 ١ هراي هز ماعنا ٌةروس م مدد نينالج شف كلامج

 2 : يمحي م

 قرا لم اينو لوسفا ساب هس ليا كرية يأ ندب نا تما ب جركل نابي« ع تماف كبي ذلك ىن)

 قكبيزلك كت اقئالط لكرألا ( جل رذ كس داك ١ ت) ثحب فس لوم كدي ل نئاصقلا 5

 ورضا ولا ذبل كفواكق رضاع روتي تست سا( 0

 كذو كس ثععب لاما كس نارك كت روض ايء كس لوم سان اري سف ايوب اكنوماتل ظنا هوك كويك زا لاعرواءاج

 ودول لس زج مو كوم رجول نك 20 اوم راوسري واكس نااروا هس لي فاسو ردي روا تءروص ري تيبابن

 2 ا اوس بعلووبل انببر لوخش ل بع سا قب كرت

 ربا كل كس نول

 كس نايئارلا# لن لين تقم وا تدل نايك تنج قت( جدتك تفاضا) ةرخآل هلو شمالا

 رد) كول روس لو لك موه ؤكيسآ نت اب كبي ذلك كت آكل ةاببق م عصام اترداءاي (نولقعير نب

 اكوا رب اناهشاوكىلارعا ندا اك لا تع كس لوم سس + #©“دال

 تكتف ًاراددوا لإ تالي ترتآروم لاو لركوب ري ساروا تاعاط قد

 باركت جو كة ساج تاب تلد ل تس بي ذلك نآرق لوالد هقلاددلب سك بي ذلك كب آ ( تتيت»

 تق ترافل اتاك اثنتا 1ك وبذكيز لي تءارقللا دواء لإ كس

0070 
 ل لاس 7+ اج لك به زلك كن ولوس هس تمب كي حس سآ ايكابال افاد يأ دن م تح رك فرط ل دثلا

 وكم وق كنا يوكن ادد راب كيل ابني أ لاهاي »ا فيان ادد ايكى ربت ىلا فس لوبناوس «تس ى اترل دفن ىف
0 5 

 8 20 ركرص كي آا ذبل كس كك الب
 0 سا
 لو لولا لشلادوا ةساج ف ترن ب

 تحس مالسا كنار ارواع كوم نييخ بت تل ا كتنا 00

 2 ا داع فرم ل نتن ةح سبأ 1

 ركاروا وركبت كاكا دخلا ذبل حس لجن تسس بلآ يدك يطمن واكل تس
 عم

 ابيه ب سماك كفار مث لس للان

3 

 دي 2000 اري(وار وكيس نازل ىلإ ومر 3” تييارب لكن اولا

01 
7 
 ياموعت تال © نولادات لبث لاهم للا بنآوس سال كس كئروا تري ج لن تول ورع يتلو

 بسر از رك دز لع تأ لاا قدرريش ل 3 رع خس لوو رو نورفاك#ث لودر مروا ل نَح تسهدارا

 باج كبر كس ناريداكس ناب هك لكداثل ال نلاروا كح لي اج تسال فرط ىكرثبا

 تا ( نكح و رف ناايسآ ؟ كك ضل زان نوبك ناوخروا اصعروا لوا الشم ىلاشن لوكس 9 6 00000

 فناو م تاي "لا كوول رام قا سك فيروادي درت ( ل 0 يولطم لس لاح

 0 الب كلا لش تروص «يكذ_ رك رياك وزى اهو شذ 1ك كس نا لولاك ا ًانيقتي نج

 ل 2 0 4 ا ةسيارلا نفل 1
 ملوك ل ودنري لسد فس اكس لك ةيسا شاد تروا جهدنا ] نسم ملوك ل وروناج كس او كج ب نيش تس



 (مدج) كلج شف نمل نَمَج تل ٠7 هراي (5) ماعنا ٌةروس

 وع لان قرثب _روصنم كل اوحا كس ناروا قزرك ناروا قيل اجل ىلا

 يو يتعب بسوي ع هزت قندلفت زو

 ىرام تلو اقامت م لاس نار اجاياولو سر وف احل او كيس ل دياكر وتاج كيس دوا ءاك سدر

 «سد تك ابدت رواء نإ تسربت ميكس عل 0

 مالسا نإ د ل ا ا ني لي نوتات فك

 4 ةئانجلسل 2 زا اهنا تيم لود سد

 - راكي توك را( روا)ةاج لاعب لومبوب تس 0 روم اس كسل 0001 لونا /”روا نكس انج وج جسدك عنتر

3 9 2 32 1 0000 4 

 بصق يي هبل يع

 لوك ناريس نا | ملعا كر ريح مكس تمي انكبيزلكى ّثح ب ببال «بيذكتلل ٌةَياَع ىّنح :(

 0 5 نارا ل رسام ءراكي وكنا

 دل اكبي زككدعإ ل تما مايق ركع اكسو قراج_ل لس اكب ي ذلك ل ل از كس بي ذلك ف الب جس لكتب اذ

 كفو جوتم لبث ترج ومب تييخالص كف سوم جوتخ لي تس ىلاج و دوك اريك كل لا ءزاجم اهاذب : لوف

 ده قدادنرلراتا لمجرد كس ااقتعرك[عررحازبل ل وم ل يات يحاص

 كدي كنك ةاايد سيكي بي رة كاع جسابل ناكر اهيف ايندلا ىف :ّنِلْوَق

 اكد شدراو شارت اكركذلا لكراضا ذيل 1 دانولفرط وك اري لعاب نينو ب
 ا ع

 -ج مذلاب رضي كلذ م ُهْلْمَح كلذ م ُمْلْمَح :
0 0 3 
 اذهلع تس ليث هسفن ىلا ئشلا تفاضا_كجج تفعل ىلا فوصمتفاضا لي لا «ةرخآلار دلو ؛ 7

 .ةرخألا ةعاسلار ادّلَو لوب ترابي قارن ا فو ذديلا فاض
1 

 دج لوعنم كن ولقعي ب كلذ : : قلو

 ؟ح هدئافايكاكذ اضاكسربلا ىف كون

 [ةوينكب هل /غلعا هي شاقل شن ودحجيروا كوبذكيال (ضراحتن) ع انركفواكش اهتردصتقم كلما باح



 ا هراب (5) ماعنا ٌةروس اعا موديل 0 اج غفل نيج

 بي ذلك وا عسب 0 زلك شم( عد انبي ذلك بلطم اكن ردحجيداا كد بي ذلكم باطم

 هما لا#

 ريب دكالاح«<ساوج لاعتسا نيملظلا نكل اجب كم هّكل كس ب بلطم هِرَمْضُملا ٌعِضْوَم ُةَعَضَو : يار

 رج ام ادب كريما كس ىاءاقق انكم سئس ري مسه وجاه نكن ايي وكمل لفصل رف اكد صتق دوج ركب تاك
 -لا كال
 5 رم يي و ع 4 هر م عد 1 000
 وكول نوبذكي.ءابلاب يرن اكد ودحجي ليدل مراشا كك نوبذكي يكن ْوُدَحْجَي :نوبذكي :ّنْلْوَق

 -ه وكف 0

 دهس باج ربك ناك ْنِإَورلومميطشل مج يروا. باوجاكت عطتسا ب سايب لَعْفاَف

 -<ج كاان كادقلي تملظلا ىف : لوم

 -< فوز ب اد» اكن يقداصم تنك نإ ي ءاهْوُعْد اف : لوم

 د اة مرمى

#2 
 ا لاو 0 ل

 تيآسادع كح لوم سوم دالي وا يس ادج وب وج اكل العا سس دواس لاو نامي مدان رطل ثم لويت اتاك باح لاو#

 دهحايأ يني شلاكل 45

 كرقلا دوا كس لوم لبن مارآو شئ متاح ابسج لس او نسلم اككس ىو "5

 رواش هرصر كوم مداني روض ني !كأول وكس لوم التلي لوبا ذع لس مافن راع ترخ ركزي رك تاقال

 دق أ د هيج كن وكليب ا لإ طم كس لوكس هدا كوع هدئاق لولو احس تسداددثو تيرس لا كس لير وسلا

 سس لكش كن اننا ١ تروصصرب كياوكدي لاما كس نا ولك سا تس ورقي ١ لول راكدب بج مكس بلطم اين وم

 ديكس لت تبادر كيا اك ايي ركر تكل رشح نا ديموكن ارك جراوسي لوك وللا ىدآل كتب هو روا كي اج يدرى مب

 هيواهسراج قلل ايدكس لاك ساروا لح اجو راوسيم لا لاما بكس سا ىت تلك ربق ب ضل ااا

 كس لوتراوسيي واس رمش مك باب داس

 ؟ لك لديك رؤي قشو وامر جس ققدامريف ياو نكس مادي لاوسيب لابي لاوس م

 تخلو يب نا رام نيا( ىطرق ق )تس دارمو دواحبروا زاجل ضكلابييب كسي د بادجي ضنا إو

 كك او ب 142 لوم محتيروا ناز واب ررط كت اي دا كبت ادرج لش

 «حور) تال وع



 (مددج) الج غف لكلانَمَج 04 ا/ هراي (5) ماعنا ٌةرو

 :لونكا

 ةيآلا) نولوقي ىذَلا كنزحيل هتاملعن دق

 ترضخ[ لوبا زور كيال ابكي جيب ني ارشوكى ا نس كروان ابك قوت ياور لا ذقن

 سئل رمق كى ا متم تك مدرك زان حس فرطاكادخ مكمل اك نكي لن تنس دارنا اروا اجركم قركت لب ينو تالا

 كح 2 ل دير توب كف الط نار شم ففي ترضخ[ وا« قرف لذات تيب نس ىلاتفلابب ىلا ةككر

 زوو مكب حل لئشكب روا ضن لوكس تاذاكي آان يشل يب بلم عد وصلى نر و لاس وليبآت تكتيك

 «لث ةسدكل ذانري بآم نول شع بيزلك مالك ا ةرصقساكب كانا ل رار هديدشيي يرو لاذ

 دو لس لا ديترم كيا كس تاور ك ةقللةتهةئاقتت لع تلرطح لبي #راب كس لااامت كو واذ حس بس 1 وج لمح

 رواء جس قت اورهس تيجي او وو ع

 سريرا م ْْ 5

 ا قل آم ,هب تلج ام ٌبذكت نكلو كيذككنال اناس: ةسركوكسقلقا

 نابي ل "اهب ح لت "وبا ل لابتنست ذنب سرب عقوم كس كس ري كلج لإ ةدرارق كروب تحال اة

 ) ا او اج سلا« انوع | ومب تم + سوكر مر (ةاب 6 < سيروجو مارست لوكاس ءاهةروا رم

 1 مانت هداج اج صح لس قت ىضق با وكب بس تورو بازار ي اقتسروا اول بج رك الوب ليسوع قرن

 طر امج ْح "ىرامج للبي لى راهب ل شارو بي لكك ايد سد لت نيس ىلاقتدشلا لابي هب ءانج ىا؟ايكه رايك اي كس لي

 نوب "ع راج يسد لماذ رب لس روا لو جراج كح تشادرب تءادتاس كس كاد لا# بجبال

 هت لادكلب لي <تدراراكااكل 528 دلارف اكك ل وقاد البي يءاياررف كلك للي مس هوم سوم برطش

 ءققر لاح كبي ذلك كن ث لو كك ذك وسر تبمب قل

 كة اج آوى رام قكل يك بآل اودى رامت لاي كس لولوسر قب استررط لش تح ماك

 شيم نان لود جتاسدككس اف لين ىئ دكا كاتب لطم راكان دكرشم (ةيقلا) مهضارغإ َكْيلَع ربك ناك نإَو

 يرق ًاصوصت وانا م انتقل بآل توج «# دك /ياج ومد وجكرب فس ال نامي ادوا نس كن يقي ركود لوكرب تن جس اجانب

 رفكاكن ادياش فس اج ايدركاردمبلاطم اكن لا شكك وم ل آت اب ب لش لد ك- بآيات شيرت تسب ري تيارا
 تيثم لاي تاني لا رف تي رقيب ذ#. ىلاقت ققغلحا« لبن اج لحكاتسس اكس تيبادب كم وقس جو كج اج شس
 نم ع جا ةيدووب "دوس ديباج بع رمه

 ل جوري وك ماك لح وربص# لوبا ير

 ركاانج مننا راانكيرما ل 100101101 و

 هكا هل وك كل ا تت تحصحسسستلعم

 موتك اد رافكو ركل هز



 / هراب (5) ماعنا ٌةروس 038 هددج تلاآلج شف كتل نَمَج

 روسى "علمك و كووج ساكس ناكل آرداانكسدم ستربتسس ب آي نك راك اكس ناروارومت ودوجو مكس سلال

 زج ايبا لوك لح دج هب كاس آ اي كش "رع صدع ل اراببةركاروا ةاكلروزدوخ لع قرورض ان انركهرباشم اك ىلاغن

 5 , قرابقملوكرد ريماس مترك لاك < يدك ربت نقي بيلو خم 71 9
 يفك وكلا ل تاتو ري ربك كلا« لير كى روي لئاوخ

 هرك ءاببةلكالاحوم ة كلاطماك ىلاغنليا تكاقاومداشرا لع تيب آد شزك « نيقدص م تنك نا نودسعتت هاي

 هجوم ىلاشن مم سناك نقب كود دوال كس لوما لانماكء ليث كذب رحت ايناشن وت لايناشن فرط ب لب ب
 "-.ادخليأ لا اج ىلوج زك آخ اسديتاسكس تدوص كي ايحب ىفبا تومي حس لاج آت نآى دب لوري نانا بج:

 ةدعو ادرك وبول ودوم يباب حقو عسي | كرش ذب حس سة: ل[ تس ا 0 ه اني كرسود لوكا سل ناد
 'ركىب لظعم ركب ج لوم بيق وق كن اهيا حسهدباشم كس ىلاثن ى اوك ركن كس لما لب تل نس رايب و كال كيش
 لدار كشيعرلومراوسيب نشل ياروا احب فرط كود ح فوقك قرف كرت يكرم عن ب كرابم تسد ك.ف
 فوط بج ركاب راجاجاراكي وك اتي دوا لوين تقل وا لوا ككل نيلي باور كور ايود تس لوجوم لا فوط تمار

 ىاوسس ادغ تقوي هل طك بس ةعكياجوم قرغ نيقي قش ب ارك ايكوم نيقيوكل ورفاسمروا قك ب وت قب تدشاك
 لا لابي ركل داو فس لد كس لاروا ترب مو كم رلتتنتو لاء لإ تع قت ةعس اي قد دكا لأ ساكإ

 ماو وكواوث مترا ساد ان تس لرب كورن كيت مووكسعس تايدد لكي يب ؟وج لوك وا سرب ةسفر امم لوك اوسع

 ن2 نا لا لب ركل ايكر بع تءادخ تنذو ىكا ذس لوبن انقل نكد سيف لع لرتذ قكمرلكي ني رج برع

 ايكارو بوث تب دولايل رودي تيس فس لابني نجل ودي دب لدتا كس نادك اج ساي ك قفل سديس

7532222-80 00000 
 نبط مهَلحَل ضرملا وَلا ِرْفقلا د مب مُهنْدَحلَم مهوبذكن ذاشو َكِيق دئار نقلك ادَعلَو

 ) ىِضْنْملا مايق عم ٌكللذ اولعفي يل ىااَوَبصَت انباذع آَسْايمهاَجْؤ البف الولف نونس ويف نودع
 جبت و

 ميلع اوَرُصاف ىصاعملا ن رم ©نوُلَمْحي او اكاَمن .تامهل سو ناميالل ْنِلَن ننف مهبول تقْنِكل ,

 دخلا بيو اوف الا واسال نس 8 هب اَومْوُحو اوُشِو اولَداَم اوك اوناََلَ
 26 رطب حرف اون وأ امياوحرف اذ لى مهل اًحاردتسا مَعيلا نم لوغو باو مِهلَع ديدشتلاو

 اب مهرخأ ىا اوان وع ٍمدلاوَوق لاا دَمف ريح نك نم نوشدا هَنْوبممْاَدِإَ خف ةتعب باذعلاب

 ٍرأ ةكم لهال لك نيرفكلا ِكالهو لُسّرل ارصن ىلع © َنيِمعْلا تيدا دَسَحْلاَو اؤلسومسا

 ..د ىوفرعت الد ولع كم َرعو مكادش اَضأَو مكس آ ةَعِمَسُمْللاَذَخ َدَحَأَنا ىنززيخأ
 ثلا

 ادحو ىلع تالالدلا ِتيّبْلا نيبن ُفْرصُن َقيكَرطْنأ مكيعرب مكس هذخا امب يروي اريل نع



 فدية جشم المج ا ا/ هراي (5) ماعنا ٌةرو
 2-2 22 5 أ 0 2

 اًراهن وا اليل ةرهج 0 | ًةتغبوُللأ ا مكي مبلل 0 نونمؤي الف 0 0

 درإ ص 92 ور
 ىف 0 نوري 000 ُدَلَمَع 5 مهب نمأْنمف الاب رفك نم ”َنْيْؤَنَمَو ةنجلا

 5 و 277

 مهل لقد ةعاطلا نع َنْوُجرُخَي 5 َنوُفياَوناكاَسي بَ َنَعْلا 2 مهتمين ابرج َنْيِذْلاو ةرخأ

 ىناَآلَو ُن ٌقُزَرْيابنِم ىتلا هللا نباَرح ديول"
 0 هك لوا

 ّىلا َّحْوُي ملو ىنع ٌباغاسم
 ريِصبْلاَو رفاكلا ىلقال تسي ْلَهل 2 اس ّنإ ٍةكيلملا نم كَم

 .َنْوْبِمْوُتَف كلذ ىف 6 6 َنوركفَتتالَفأ» ال نمو

 لكنا سلوي ةاجسهدئاذ نسي هت جيك لوس فرط ومالا ىتبب) لكي تقف مروا :

 وس لبن آل نامياروا لب ركى جاع ( نتي ) ل اج ذر لي ووك ذي ل راجي ردا قررنا ذس مق ءكب يذل

 فاك ادلكلاح كايف ىذج ام ذس وبن ثث؟ ىكدرايتفا لديك قاع اك ذج اع لس لوبا فب با عار ام وكن ا بس

 هك نلا ناطبيشروا سدي لكم "مرن 2 كس سال ناميا تيد كو كيوم تن كك وم تنع ( ريزم) برولك كس نان هر اق دوجو

 وج ايد العبوكت دقي ا ف لوبا بج رمي جس ررصمرب للاغا قت نلا هورولاب اترك كس رك سار[ رى وكانا
 لأ كح هس نا ذ من وق كد لسع تحجي لوبا فاق ايكيا 5 تس مالآو بجامعه ذك تروا لت وكن

 م تك وم تسسم نا روطاكس هسا تا لن وشن وو بج ككل ابيب يسد لوكس اورد كل اشو لم بيرو

 تاكذج رم قاف لارين انج كس دم ديما ان حسمت ر مهورك ( لوب لاح تروص باق )ايلول كك اا لشي با ذع كنا

 اك ولوسر دوا اياب امك حس هيلكلاب وكن اكد: ليإب ءقكى د ثاك دج ىكىورف ىرخآ كس نا( نتن) كى مكر

 قرامةدلارل ا ءاتب تلح ثوبك لكل لا( ريس )< كك ىنالاعلا ب ردقلا فيرخأ ب تكلب كل ورفاكروا ترم

 هي لولد هس داهقروا سدركاسدتاوكمّيكروط لباب لس كب لس لاب ىرابتروا سدرك مجد ( نتن ) ل ل تعامتسو

 يي بعت سف ولما ل راسك دوب مك باكر

 دو سمج لكل ل سرك ئارعا سلا هد( قب )رجب لين سرك بش للددابداب عر لسرب تييشادحو لبا موجب
 راج قى ناد للث تار يضالعاي فايا باعك تلال ايوس موج تس نلا بأ هقسال شيك امي

 ناامياك ل بت كك ىا فرص ل وسر مت ءاكو جدت كلب لوكا وسكس لورفاك شن اكرم كلب نك اوس لورفاك نوما

 نا لاك الصا لمت ادواايال ناميارب نااوجوسم لب ارؤ سس موك ورفاكروا ل انس كرو كنج وكل ولا ١

 ىف لازم بد لقمان لاما يانا لب انجل وت ق راع جوا سن قومك رو فوغ ل تاغ

 «[لشجيزقإزو- ل



 “٠ هراب (5) ماعنا ٌةروس د (مددج تلال جسخف لانج
 دقلا إب تريل ابكي حس ملك دبك تس نا مث( ريس ا »« تسوس اج لك سس تعاطد ص نا تلا لو

 فرط ريل ب لاحروا حس بنت اف سجد قل لوم انكر مناك يشي ندا سايت لق ذره حس لي لس لي انقل
 لكاواو نما فرص وف لع لوم تشرف يأ حس لع لاوتشرف ليك وم انآ لن دوا و: لقت قو( لب داب كس ىلا)

 1 " تس نارك تس ىلاج قو فرط ريموت لوم احرك ورب قع وداي لورد نيس( قش يبرد ءرفاك( شي )اهدئاكو

 3 الس ناميان؟ رك يئروف لم ىلا مايك ل يأ

 ومها ..

 اب سل 1 ا ل ا ف

 6 ساده هدلاز نم سس َكلْيَق نم ٌةدئاز نم : لوف
 ده ف. وغم انسان ءالشأ : قوق
 مُهوُبَدَكَف : لوف
 ؟ لآل تدور اي نساء وذم هوبذكف اوي
 ٌكِلِبق نمرمما ىلإ اًنْلَسْرَذَمَلَو" لد: ترابي, ةسابوج تسدد را ”لكومهانذخاف لأ نا ياو

 -اتوم ليث د يب لت لاوس اكو ذخا ورم لك لاسسرا لو ن رو“ 'مهنذخاف مهوبذكف الشر

 مكنم ٌةذخا : قلو

 0 الئالاح ليث سس اال سد حاووكم يم ةذخا اوي

 كيذلعاوربتاج_ دل و ةلرولذ خو ةوخخام : باح

 520 0 .مكمعرب ؛ نوف

 جا 2و يه سد

 فيزون ولو نيس راو ات لع قي رادو قالخ' بحجب لعق (ةينآلا) اوع رضت انسابمهَءاَجْدِإ الولف

 ديت كس لارج جانب د ماك ان ل فس وم رو كس كادي حلف اوس 0 قر 3

 .فرط لك رالصا نير كس نلادنروا لون لحب لبن ءاكرإب لا ىو كس نلا دن حنا لن تم اسكس رقلا لل اك فم بط

 كما ليي تين هيا هي ا م داي ل هلا الي نع
18 

 يك اع رادرلو اكل وم وق

 2 م

8 

 ده اي داني تروصاوف كس كس ناس ناطيخ تش

 دقلا تب :ااقل وما لوما فادض ل تيل را (ةيآلا) قلك باري مهام اسفي ارك رام ركن انف



 (مددج تلالْج شف كَلانَمَج ٠١ ١ هراي (5) ماعنا ةرو
 لابي ل ةيسد لوكس زاورو ل لومئاوارفروا لوثتاسآى يندر نوم وقى اري روط قو صفد لم” متمكن تس ارا

 تركيا حكايا مترج وق لين قلن رتاريب ناتو ىلاجش ف وام روا لين لاو تسمن "بالة هو بج

 وجو بحل( رفذ_ قف نكاد دراد لكم ثيدع لين ةيسدوكرر كش اكقتج كنلارلا + تس لس

 لب ذس يآ.( لمت ) جارد هروقجساب رس دايند قب اطمكس تاشباوخ كس اوكى وجواب ك- لدينا فان ىلا
 (دمحا دنسم) ت لا رفتو التي

 ايدارفا كاك لو لكتاب لا ىلاع يخروا ل تى وبتو اوم مولعمسس ىوبنشيي دعروا تي[ ا كرك رق

 1 - لإ بوبردا يتب حادغم
 كسادخ لبن مكر اد” سلك اكن وفاز ًاادخ لشركة كح بكب آ ءدللا نئازخ ىدنعمكل لوقا ل لق

 ليم تالاعداوغآل بث لع لبيوت اك يغلي # ريم وكس عكر هزمت قرف راب يخل كس تبديضمو ن

 فرص وف ليي لوترجاب حس تتذاط لانا وج ورك وبجري روما تداع قرف متبكيى كى طلعو كيوم تشرفت سولسرك ل
 هلثمو نآرقلا ٌتيتؤا”ءابا رفف بآكايجخ لاش ش يدع لش لارداج لوم ل زان مموج لو هرب اكاقو ل

 --- ىاتققلن شا لوس ثي رحل هو ايأ ايد ىئشناك [ارتجت اسكس نك رت

 مُهُرُصنَي خلو هريغ ىا هنود نِممُملَسَِلمهتَمْلل ارشح ننال | نارقلاب هي سخ ذأ
 نوتمؤملا مهب ٌدارملاو ٍفوخلا لحم ىهو اًوُرَشْحُيريمض نم لح ىغدلا ُةلمجو مهل ُمَقْسَي بِما

 زق 02م لا ورطتالو ٍتاعاطلا لمعو هيف مهامع ميال هللا هنرققيررت نوُصا
 ناكو ءارقفلا مهو اينذلا ضاَرُعَأ نم اًئيشاال ىلاعت "محو جو مبتدابعب َنوُدِنرُيَىتحْلاَوةوْدَعل

 ىف اقنظ فلة ملبو هيلعتللا ىلص لرعلا ةارأو هقيشنلاغتل مهكزظي نأ ًويلَظَو معه اوتعط نوع رشح

 ممِهِلَعَكياَِحنِماَمَو يضرك ريغ متظابماك ناو د يوي ملا ميلا

 عيرفَطب اني انئقَكزْدَيَو كلذ تنعت ىا «نيولإللان صورت يفت تاج ثق 21
 ةاينغالاو ار رشا ىا اووي يامال ىلا ينساب ةنَ نايريفلا ةيغتاو عضولا وكيرشلان

 2 همم سو 5عدو]
 3 ًءارقفلا ٍيلُوْطأ ءارقفلا ٍةلٌوشَأ نيرك

 2 1 مبل لصقات ىلب رب بنين هني اَنَيَلأ ىل لا

 هنم لَمْ يامل ٍةَمْحَّرلا نم ل ارق ىفو َناشلا ىا أ ةَمحيلاو فل ككَيَر ىن

 ىفو هير طيح ل ٌروَُع هلل ىا هنأ -- هنع ِهِلَمَع دعب هدعبأر#م عج بايت ةبكتزإ ف كثي
2 

 دق قحلا رهظيلاو اغلا يأ ني لل ركذ ام نيبامك كرك هلٌةرفغملاف ىأ حتفلاب ةء



 / هراب (5) ماعنا ةروس 0 مدد 07ج جشفا لانج

 بضُو ةيناقوفلاب ىرخأ ىفو ةيناتحتلاب و ءارق ىفو بسم © َنيَِتمْلا قبرا ٌليِيس رن َنْيَِيسَتلو
 ملسو هيلع هللا ىلص ينل ٌباطخ ليبس
 يزبو
 غض اسكس بر ذي هوك تك ررشي دنا كتاب لادج يسار ةوك وكول ادهن دذ كس كآر قا يسرا :يوجتي

 امج رواءلح ركشرافش لكن لامك فسد روا لحس ركورب كن اوج كم ىلو لوك اوس ساكن لا مك كس لب اج لب تلاح ىلا
 وكت الومخ زي اه ورك جس خت ل لن نات ؤملاة اصعس لادارعدوا جس فوف ليو رواجس لاعتسر يبا ور شحسُي يفت

 نيا ماشو عندج كاك( تس لج )كوك نا دا“: كر ايقغا شور لى رنادخ كر ايتخاوكت عاط لامئ ادواركومتت
 (رادانإ) ءارتفوو رو ضخ لوكروا لك ايدك جس تاذ كادخ ضد حس تدابع ىلا رصتقم كنا ل تس كت دابع كابا

 هور لم لاك ( حس لاب )وكنا اكس تس ركام اكتساب لا دوا هنت تركى ز تعط ل هس اب كس نا نكشه
 اي (ىارقف) ناركا-ادق يلرك و دارا كس ار ب هس لمااوخ لكم السا لسنا ذة باآروا « لدتا ب سك

 بلم مذك نا باح اكس ارباب ورز روا عسهدئاذ نه« لكم ذب آب مام هرذاكن ا لو مهري رشي ناب

 ركضنبذ#- من عررط ى ارواج دج لبث لوملاظشاكسآ نايك ايلا ذس بسر عسي اجي ليلا تلح لاك وكنا
 نايا ف ملك روط ياي هيدر ذ كس رهقفلدادلا, دوامي ذك ديكو يرش نتن جس كرا 1 ضل زاهر زد حا

 هثلا كت ييادب حس لي متي نل” لإن ءارث يم ايلا مل ني رككسي ياو ارث ملكات ءاي درك دقم لي نسكت قبس فرط
 ايك ءايار فذ ىلاقتدقلا تس ركن تقبس حس مت فرط ىك لايق اتوب تييارب هدرا ل بي( دقي رع ل قت رف اعنا فس

 ىرامت دج فول وو بج دوا « لكل وكل اي « سد تييازب ال امك تس انناج يل خوك ودا ذكر ا اطال لا شماب

 < ايلركم زالوكت رم خيا فس بر هس داهم السوي مي تانلا قالي الاي كح بأ إ كال نام اري لنآ

 سا دعب كس باكرا ساري ( رول ) هيبجركب اكتر اكلم كس وو ىلادان لوك تس لم مرلامك جس نت مدل تراك ك ايي

 رمتاس قيس هزمت لج تءار قل ياروا حساني ورك اهم تسادثلا وأو عرالصا ليسا دوا ىلا عت لارج سا ذس
 لوفوك وت آ كن آر محب حررط ىلا عبس ايكن ايي نوم روكي يف مت رهط لروا «جس ترفخم ل كس لا( نجس
 تس ارك ةساجوم تاو لكأاي وار كل ومر كادوا «هس لكل سب ساروا ساجد رجا نقال ان« سكن ايي كل وحك
 رواديت اسكس يناق ف (ءات) لع تءارقىرسودروا جسدجتاسكس يدان ءاي (نْيَّقْسَيِ) ليي تنءارق ل يارد!« نس اجايكب اتت

 اكرم ك_ 4 ق باطخ( ل تروص ل ا) جدت اسكس بسن ليبس

 ابر د عتمه در هك دو د س2 قم 0

 هج لائاتفم كن وفا نيك يفسرلمب لج هراشا ل ىلا «اْوُرَشحُم ٍريِمَص ْنِم ُلاَح يلا هلع : موف
 كراع تطتيس_ريثلاو رشحُي تروا توج ليث او تفصق رحمو كرو ملكي فحمل مج ر وا جاف رجم نيا كه لعا



 (مددج ت0الج خف تنلاَنَمَج 1 ٠ هراي (5) ماعنا ٌةرو

 , غب لامك /م او رشحُي, لي هب فصوي الو فصوياال ريمضلا < روب معاقل

 < باد: اكردقم ل اوم ليام اك فاضا للا ؛ «ِفْوَحْلا َلَحَم هو ؛ قلو

 كغ نكن اك ار حبنا عسلاو ىك ةسوب : عقاو لااا وفر شحريج ؟س رصقم ايك  هءار)و ترشح لاو

 -ومريفعرا ْز

 راككح نوفاخي نيِذّلادارمرواءوبترصانروا ىلاو لوكاكن امك جس ثعلب تلاع ماب ف وكؤتسراذنا لك باو

 ليصقب رووا قبح ؟ دعي وج رواعسدوسيب_انارذوك الوم انكر ت قت هزييقكو نقيل ارشح منوب_كادلحا« لين نيو

 - لإ رج نيتوملا ةاصعوو جس ابراج ايد ملت كف ار ذوى كا ايكوم نيازي لم

 -< نايياكجم كبضاك درطت ب« باو” اكم هباسح نِم َكِيَذَعاَم هد ُرطََف نث «ىفنلا با وج : وَ
 .نيكرشملا لوقب * «ٌىِضَرَمَريَغ مُهْنِطاَب ناك نا : مَ
 مصرغاكر ارك باج ذبل مدقمءازج كنف ذو ذحط رش نوكتف كج هراشا ل ل ,ا١ كلذ َتْلَعَفْنِإ : : لو

 ايكو

 .قبسلا ببسب ىا قيسلاب : الق
 هس لاترد دارة: لوقت كب القال ايكوم تض ارتا ايلا اكتبق اعمال لي ١ ولوقيلا ل

 -مازلاروا شف لنج دلوم رعودارما كاي دركءراغا كك ئضقر يفك بتك ءئضق : مو
1 
 لاوس وج ءاكو م فناتسمرلمج لي تروص كورك واع لب حةمحر لب تروص ىف « « حْتَفَلاب ٍةَءاَرِق ىفو : وف

 -<س باو: اكردقم ل اوسل مب ارول خلا لمع نّمروا“ ىه اه يكلاوم سراب كح تقر ؤلجاتنج بارت رد

 5 رتل ا ةَلروا ع ءادتبملس ماذا نأ نم نأ لك ةبوراغا نس راءهل ٌةَرِفغَملاف : يلو

 هيقاكتكيطدع كف طعرب قا سازباع.يمردقم لع ف لاكن يبتستل كيس هراشا لش للا ٠ ٌّقَحلا َرّهْظَيِل يلو

 اركب تا رتعا ك لبقتسملاب سيصختز ياس رارقسارصقنم ان# كغ امراض غيسب ليمن كت ياي:

 دوا لئافاكلا ليبسلار واس دجتاسكس ناك اي ممافستلا# ,هيناتحتلاب ٍةَءاَرِق ىفو : قو

 تروص كب ضنك ليبسلا رواء اكون قي ارتعا اكتب طم مدع متت حرر لا وفود ثور وا رك لكوج يبس

 ل لوم اتق تيوب هيلا رح وتجي هاوي

 2 دس سد دم

 .- ساخر وسم

 رشف شح ني لسد سرك ذاك نينؤملا ةاصغ لم تعآل ا «خلا م بَ ىلا اورَشَحُي نأ َتْوُفاَحَي َنْيَِلا هب ٌرِذْناَو
 باك كس ى ركل وجواب 2 هريقك سر شنو شحرواريح و ' تكسو وك وكول امدتاف اكرا ذئادك يب بلطمءاه



 هراي (5) ماعنا ُةروس ا مودال ججخف كانَ

 تام نوك او م قيد وقورفك سا هورواوم انكر هديقخاكةدباوج لي تر آروا توملادعإ ثعبإ نوت ترو لولب سد

 رد الص فب لب اركي اندم لاممي كك بس قل تمحو ظعو اكن ء ع قم آما فس ىكاى دا جس انك س د هداف

 - لإ تس لوقا ا نب طمس دارعتساو

 قذف ترضخ سب ب لونا. اق قرعشا قزمدبا ثييدع كيا كن ومضأىا لش قداخب أ
 جريت يآ ارك ابوك يبدعيب جس لامر فكن ينام لام كت ماروا كش راب لام كتمت

 :لون ناش

 "نمت لوزن نا شوج كتيب ا تل وتاور كد ريغ نابح نبا يعل خلا مهبر نوعدي نيذلا درطت الو

 وا لوراورمكس يل قوج نس لظؤن نب ثراصروا ىدت نب معطي نب بشرا يبد نك تفك سيب لاح اك اهتسايك

 "ناك اسمو ءارقاب بخ« بييهصءرسإي نا رام, لاني كى كت ساوخرد سافل ترضخ [زور ليا كت تس وم راش ل ءافرش

 ادب حس لاهتإ كس نا لما ليلي للك آى كم: قلبي داشب حس لقي اوكا برك جس انج مدور داس بأ
 د ناش رسب لاب نخل دجتاسس لوكذل ىلو مخير ا مروا جس يفرش ليست لئن تيت جتا سكس لوك هرج دا جس لآ
 رد يآدخت اسكس ضالخا نيمار رواج لوبقم ض الخ هداي نحس تسراماد تنفر كما كي دنس رشا دكت - ل

 كا لب ءارتبا« امر ف لان تمي آه وكن دوا ءاي درك عضحس ننس ايو دوشم اك يرق ففارششا ل ىلاتدنلا لح اهتش تس ورضا لي

 نا اسمو ءارقف لاهور وا كب يب ذاكر زكر افك اس د زج ب هنت سد مالس ب فرش كول كس مراد انو بير
 م كرت لوك او ركامالساروا نامنامك كسروا كس دج ن قس ىلاسر ازيا ساذج ساكن لاري نتثروا ةساثا لكان

 دج كف رشور ف لوكيل ايكوم رج اظن حس لاا قق كت قبس ف # مروا سكت قبس مت فرط كا ليكي حس بس لو
 (فافحا) ."انوقُبَس ام اًريخ ناك ولل”يارفري م اقم سرسود كيا لان

 يورو فيو ترروصو لك روا اني د ليو ريو رفو دلت اسمر دوا ماب اه كيد كتي رج الن ىلا ذلك بلطم

 ورا كرش بي نش ؟ نإ ناو دنب لانش قرد را ذك لس ساكس انناج »وا ذباح ني دوكت سيفيك كولو لود #اني

 -ايارفزارقرعس تداعس كن اميا سمن تر لو خك

 د
 0000 لف” وزفة 90 2 222

 :ةكرشأ ثيح ىبرب ”هيمشيْدَل دق َوقيَمْنَص نايب سيب حوا لق َنْبَِسْممْلاَنماَنآَمَو اهشعَا نا

 5و هس مو ردود 32

 ٌتْللَف ْذَق اهتدابع ف مكوه عيا لكْول نردد نزدئعت َنوعْريَنيِْلَدِبع نتي لَك

 ر
 1 2 ا لام تب 0 0

 ءاضقلا صفي هدحو ٌّةُللالا هريغو كلذ ىف ّمُكَحْلا ام نأ باذعلا نم ةِبَنْولِجْعَتستاَمْىِدْنِعام
 يا“

 ايَنوُلِجْعتْتاَمَقِدْتِعناَوَل مبل ّْلُق لوقي ىا ُصَْي و ءارق ىفو نيمكاحلا ©َنْيِلصْفَلرْيبَوُهو َّقَحْلا



 مدد 00ج سخفاثزكل انج ادن ٠ هراب (5) ماعنا ٌةروس

 مهقاعُي ىتم ©َنْيِمِلظلاَمْلعأهَّلاَو هلا نع هدكلو ييرتساو مكل ةلجعا دان مم 9 8

 ننوه احاوحب رمل هيلجال دع و مرا ةرطلاو اقرزع قلقا ١ ىناعت دعو
 ىنلا ىرقلا راو راققلا ريل فام ُتْدْخَي ام َمّلَِيِو ىراخبلا هاَوَر امك ٌةيألا ةعاسلا ملع ؤدنع هللا نا
 ٍةقرو 0 ةدئاز َنصقَتاَمَو رابنالا ىنع
 لابو ُكْشوَسيَىِذَلاوهَو دبَق ءانشتسالا نم لامتشا ٌلدب ًءانثتسالاو ظوفحملا وللا وه نيش بكف

000 2222 
 مكجاَوزَأ ٍةرسب راسا ىا وترامللاب مكنسك رضيجامملجو مونلا دنع مكحخاوزأ سس

 هب مكيزاجيف 9 ولم اموُفنََت ثغبأاب راجي مويلاَمَت ةويخلا لجأ وع صج طع

 عم هس ل كى رب ناو تركى دنب قى نجا وسكس دقلا لاب( حس نايف ركب ا) : م

 لي ركل ورك نو رجب لفت اشباوخ قرابة ع ء ل فك دب نادك بك ( تبي ج . نلا دوا ٠) جس ايكايك
 نور حس فرط بسر ةييسا لركوب اب دن لم لوول فاي تيرم لدول« دارك وفل وري اك تاشنادخ هس

 هود+ سراي لج مك بارع ل“ ؛ايكك رشة قيل كل ىلا سايد ةوجج وكب سد هس لس مروا الي 3

 جس ركل صف ترب ىو جس اذه مكتاكىتهدعو هلا فرص لي تال اعمر يد روا لي لءاعم لا جس لاك ب راين اسر

 مك تزج هوركا وب« لوقي قت ٌصقسي ( سابك ضقمي) لم تءارق يروا هسالاد دس للصيف رتب قدرا

 تاب لاي لا ليك لي | اتوم اك وم لصيف نايمرد هس دابقروا رق لو لاي راينا سرمد سدي ىدلب

 هس دازم ب كوكل وم اظر كس انناج هاي زن ىت قادوا جس ل رايق ك دفنا هد نكي اترك صاع تحارروا اترك رلج ل

 لوكاهسكس سادكن ا ليث لاي كسا قيل لاس كس بيضي ل لايك نوف فكس بيث إي ل "ايه

 قراختباواورامك جس ل (ةبآلا) “ةعاسلا ماع هدنع هللا ن نإ ”لوقيس ىلاقتدتلارلداكن جل إث رايه ودول اتناج لت

 نإ ع او ري هر نكس لورهسج لعب نويت ن ناروا لوثاريم لشي ل ( ق٠« حس انناج وو جس اتم اموري دج لي دب درك

 00 وكت روان ملكت اكل ” كس مايا تي لوكالاو ذك تشد

 لدب حس ءايثتا كس ل ةيساءاثننا ود )روا جي ٌةَقَوَو فطع اكل ا ومب دت لاي ظوفت رول ( نثل) نانا

 هوس لوم ةسدل مكب دج ل كددوا هس ركب بترد ىرابرق ل هني وكت اروج جس تاذ ىتومو هس لامتثلا

 هدروا رلى روب تدم كل دز الات اي درك رعزولم ند ( سرسود) رك انولوك وتود ىداهنت جس فققاو لوف
 ساروا حسد لايك جك اكس داب ليم هورمي - قاد قراهتفرظىا هيي دهس ثدب راك آ + تايحتسا

 كازو مل



 / هراب (5) ماعنا ٌةروس نضل (هددج) للحج جف تر لاثَيَج

 عم :اوونمت بيج يك
 ٍمُثبَدَك دق : قلوه

 ؟ل لم * ترورض ايلى تا. فوزح دق لاو

 - انا ددقمدق لابي كلحا قكرم سنع ٠و لامك دق ر يخبل كج نا ضو جج

 ؟ل الف ترو غاز قا فود ؛ةاصقلا ملا

 «بلاا ذباب تلحس هيو كس وم تف كفو ذكر رسم ّقحسلا كسه راش فرط كتاب ىلا لي لا يلج

 دس دور سبب لاذ د: تفصل اظفل حلا لي كوم تل اا
 .ّقحلا لوقي لح“ ّقحلا صقي ىاءٌّصْقُي ةءارق ىفو : موق

 دازف خي ثم يملا حتفب حقفم لج ايئابارد ا« ثا ع كربملا رسكب حتفم.ي ُحَِفَملا : إو

 -لي كرف ,روفقلاو رافقلا»ناديمل يني ىلاخ رفقلا : قوق
 ع يروطاس الكاب هراتسا يي .همْلع ىلا هلِصْوُملا ُقرطلا : يْْوَف
 ارب ح .اهملعي الإ قبل واءاثتايي نيبم باتك ىف الإ نش « لبق ءانثتسالا ّنِم لامتْمالا دب : يوه

 تسي هدا رقديك ات كل واوكى اقم انشا ذس فاشكب حاصر كه لح اس دري فاشكب حاصي هس لالا

 2 تيه سد بيج

 جو

 :لوزن ناش

 شك ”نورفاكلا اهيا اي لق” «ايج (ةيآلا) هللا نرد نم وعدت نيِذْلا دمع نأ تهت ىتإ ىل

 ندع هس دامت نارلس رواة بآل اس ياك شن ا كد دير اح او دراو ل ثييداحا لش ل وزن

 رض اري ىلا ساب من عراذغ اكل د 0 1001 تابع ىكى احن ثلا م“ لاس كياروا يدك ينك رتب

 ع

 «! طمس شت اوخ راب رك وصيتوك تس دابعن لكدقلا كيا لما دك و دباس لوك نا ميس اكتساب داج ابك قف

 كلى دن كل قت حس فرط كدت كي ءاكل راج وم ءاركى كلت انيقب نور 1ع ورش كرنب ك شبا

 روع اناس دل قكرك ايلا لعروا كل واج لثتب س رط ىراببتسس كك اريا تلم لب اكل ورك ايا ل رمل

 رع ا



 مدد تالالج شف كرلانَمَج اهلنا ٠ هراب (5) ماعنا ٌةروس
 رطسو_# هذ وكول يع لطي لبث اقرب تب لن كي ابا تلم ددجومتدابش فر قكت اب لاق اي سرج

 رفيع أع اناج ايار ؤ تس باذع ّلادخوكم بج دواوم ةس كبي ذلك كل وت 1ك آر قع ايد كروكي اربا تل

 هدو سرك لاطم كين ال ىرلج كس لاس جب مقج جس لاك يب رايقف اسر مدبب اعود «وم سي كدلج كب ءاذذع لا

 تقول لال كردب روبلخاكب اذذع لا ل اند اكياررفووخو ول صيف اكس ارب نس آت نوع ير ايتن كس ىتدشلا با ذع

 روا كك سرداب تع تاز ذي وآتس او ذ# مكى رلج لكلا بازذع مس ذب ذب حس لبي لاكش: جس اكييد

 - ايا آريوررقم تلو لب اطم كس دعو ك-دثلا كب ا ذعاكى تي كس كل ركريقزتس

 و يجاوب دوعب دينه هلو ,ره لإ اهملعي ال بيغلا حتافم هدنعو

 هاب «ملعاك تم يق ء لي جراي بييغلا املس 70و ويرسم داما

 يلا سو توم( ماتم اكتوصروا تاعتقاو ل اون آل يم لك دنت 1ك لاو كبس ل دام مر« لوز
 و
 اغتاٌةروس ريفشت ىراخبلا حيحض) - سكوس شا تاكل

 ةنفوت توما ارح اجا ٍقَح مكلامعا صحت ةكدلم ”ةظط يل لسرتو هدابعقوف ايلعتسم رفاق
 1 22 -ٍٍِِ--- 0ك 2

 ودمت َنْوُرَمْوُي اميف َنُو نر جاورالا ٍضْبَقب 2 وُملا ٌةكتلملا السد 5 ُهاَقَوَت و ءارق ىفو

 مبيف ٌدفانلا ًءاضقلا قمل هد مهئزاَجُيِل لداعلا تباغلا صَل ويلا مكانا 115 اوموثلا لإ قلخسلا ىا

 1 كلذذب ييدحل ايندلا ماي نم راهن بصن ردق ىف مهلك قلخلا ُبِياَحُي قسوه
2 2 8 2 2 

 ادب ةةيفحَو ةينالع اًكيصةيوعْرَ نيح مكراغسا ىف املاّوهأ رول يجي نم 0
 2023101 ٍدئادشلاو تنلللا ِهْذْهْنمي هلل تالا اسم

1 

 نينمؤملا :ب 9 نورتو هاوس مش يكن دب دشتلاو ييفختلاب ٌيتنمللا مب

0 3 002 

 رُظيَجْنا تك نصْوَأ ةحيصلاو ناججلاك ا ءاجقلا نج 2 دسك فرامل

 هللا ىلص لاق ل زاتقلاب ضعي سام م قْذيَو ك1

 مملسس ىؤرو ىراخبلا ُه 127 كبجويذولا ]اق لبق ام َلَّزَ د اَملَوو رَسيَأو ُنْوُهَأ اذه َتَلَزَن امل ملسو هيلغ

 دلك نا انا ناقل ون امل كميدح ىفو اهيَعتَمَف مهنيب يأ َسأَب َلَمْجَيال نا ىبر ْثلأَس تيدح

 مهام ّنأ نوملعي نوه م هلع انتزذث يلع بالادلا تيا ميد نفرح بق قرض دعت بليوات تأت مو
 د 7 د 0710

 رد اناامتأ, ديو عل ل اييعب ييعم وارقلاب هيأ ّدكَو طاب هيلع

 هللا ىلا مكاو



 ١ هراي (5) ماعنا ةروس اهله مددج تلالّج خف كلنمَج
 م ءازيتسالاب د اقع مد ١ ديدبد 9نوُملََت ٌفَوسَو
 ون ُماغدا هيف : اًئاَوْدرعِشيِد دي قاوم

 رهالظلا عضو م ل ا م ً مبسس تدعقف ٌنطبَتلا ديدشتلاو امجتفو

 َلَزْنَف فون نآو ٍدجسملا ىف ى سجن نأ عطتسن ملاوش اخ املك دف نانوما لا لاق ق وِرَمْصُملا ةضوس

 اهلا ىا مهل نم هللا قوس لعام

 ذَحتاَنْبِؤْلا ِك ذأ ردو ضوخلا ©( 50 ا ةظعومو مهل

 ذت لَو ببيلع نلف مهوشن ُبَلاَج اذ ذا ةىَش ةدئاز نع
 28 - ا
 هب مهسئازهبتساب اب وهلال :رثلك ىدلا ميو

0 577 
 د ال نأ سانلا نارقلاب 42 ظْع ٌرَّْذَو لاتقلاب رمالا نبق اذهو يبن ض د ايل

 امنع منمي يحلو صان ا وُلاَنْودْنماَهْلَسل تلبغ تيك اَمِب كالبلا ىلا منسم

 وير تار كير أ ب ىيدلام ”اهصدخْوأل ءادف زك ذزت ِلْذَعلكلِدتْنإَو باذعلا
000 3 

 .مهرفكي © 6 نوري فكان ةاهن هيوم مل 1 ُباَذَعُو ةرارحلا

 رااححلحلا .  ساحورج 0
 فكر تامح اكل ادا #داببقوج ع اتيت تشرف نارك مر اه بلاغررطىرإب ب لودنب غيسا هد : يعج

 رهان اج آتنو اكتموم ىف ىلا 25 مج لكك لابي ل ل وم نر ب ل ركل خب عروروج تشرف سلم كي #دام

 0 ةاممارمودذ لع ساو عاج جإيد مكوك اك اك ”ح هافوت ل تءارقلي بارا لت تيل رك لبحر ور كا نيب

 لاول نبسوخ :هسدءاذجوأن امك ا حء ع لاداعالاو خسر ّقاب هلو اكياجايا فرط ؟قي لا نساك ولك رجب تست

 لف صا سرايا لس لود كود تسود كثب يدع اكول روي دوا حس زيت تسب ليث نيل باح هوروا < ذفان لصيف كاكا ل

 .رارود كسر فس ءاببةسس لايك الو لك لوبكير ا” لكر دنس وو رتويت عسسل ا قف ريس !كيل لس باح ف نو

 *ال ب ملء قل ةسدب سدا كي جما 1 تدو دوز تاس كس ىازج اعمل * (هوعس ناوثروا) ؟ سات نوكدك م

 "نانا" اتم ارةدلباردا كح ل اوت نئو 7 اهي ديكا»ي هاما وكم ذسةركا هيف

 راك دات ايس د تاجنيسس مووت نكاروا جرييصم لا طوبا تس ناب 1 ءايلاكبوكمت ةشادلا س "اوك ور

 نس 50 مواد سدداقري تاب ادهم تك أ اء تاس دب رشتروا فين ىكنجنُم»ةلرقر

 -.. لينا فات وك نا < داضعو لعن الخ تسبب كح ومده ابنتي دا "و روارم الشم سد ع يازع سن اا

 :لوم لزانعي اي بتب دامي اج ازماكتفاط كوول رسددوكو وكل يأ دج د ذك لس ألق رواء دا تكس كه ورك دوور 4

 مام داني لشا 00 1و وج لان لاك رابجروا“ جس ناسآروا نوفا ي''يارفذ ها تأ
5 1 2 

 ا تما قرم برس ل تساوشرو لس ليرد كح تاور ثيب دح يأ سم روا (راقما ءاور ) ءلومت



 هدد كالالج سف زل اَنَمَج لف ١ هراب (5) ماعنا ةروس
 نهب م ل لع .دع يلا درك تت لهشام لاذد فالتقا كب [كايمدد

 سقوف 21 ليوان كل ا ككباروا« كس رك لاعربم ( تعزانم )يي ””ايرف ا

 ' ىكبآى نآرت لا لاهو لين مدور ا ل ل يا

 ىكساوكم ليك 2-2 كح دبكح نا بآ<- 5 هد ككالاح كب يذل موق

 رقم تنذو اكرثرم <. كدي مكس داهج مكي رواء ..لاوت كدا لم اعماراببروا لوم الاو فس ارو لو لي «لودا زج

 كك ناييءع - ويد مروا« جاك وبا زعاداببتسس لب ىت و" نارواومم ذي روهظروا حلاو لاك

 ناروا خب اجوم شو راثكحس كال درك قدك كآرق ست ظراج كراكو يقف نونو حلك

 لهدا ذ اهاكيطرش نإ لش ماَمإ) #دالعجوكي 1ناطيغزكارواء لب ل ايلي م لانا( قرسودركك لابي كيش للاي كح

 تاس كاي لج( )قاسي دقت قفل نفر دات ساس فيتا نوكسس نا كئْبيفيو ج ماذدا

 بابك لونا رلسم هكر كريت اوكري لمن ل ليي دريت اسكس وكول الني ادعب لس نارين بيا

 دئلاوجروا( لو لان تيبآيي )ون: لن تلك ركفاوطشروا لو قلع هثيب لي رهسد مت قف لب ركأياج حلا متروا لي كا يك تدلك

 ليئش نيو لاما لس ناذو بخاتم ل ذفاوغكي تس ناك ب احس لالاو ف .1قةنك نإ ةسداع

 آس وكراسي ارواء لب اج آذاب حس قيتتك هوركرياشعس تحضنواريكذت ك- كس نام ذك نار «عسهدئاز نم

 وكن اادوا س.اهكر انباشازق ليحت ح_ومب لس ركب ازهتسا ع ايك انب فلكموكن ا اك حج كن يمد ا فس لوبغتج لير شم رانك

 لاروا جس اكدبي حس مكيكس دابجج مكي ءليرل د ضراخت لوكس نلا ب اذبلا < اعكر لا ل كو نس رت ديد

 اج ايدركلاتكس تكالب تمجو كل نر كس ناو[ ين ايزوق طرت حراز در

 يف وكيند رول شي ركاروا كح اجب حس با ذعوك وجل رافسشرواومر اكرم ن نوكاك اوس شلك كس سال

 ني لاي مركت ياه قالنلاء ل كك سكبس كس لاق نركب ادج كلود لن قم« ةساجايكاد لوبقدو قب قه ديد لع

 -اكدلع_وكتكب از كاندرو ببسارفك لكس اروا سككس

 ليا 2-0 ل 2 235

 ءارتبم,َوْهء < ايكايال كك ذ نايك, فوربقري قولك ياء فئاتس مالكي « هاَبِع َقَرَف ٌرهاَقلا وهو : َّيِلوَف
 اوس ساو 0



 ٠ هراي (5) ماعنا ةروس رد هدد تتلالج خف كلامج

 -ج لاععس لوني مكيجني ةَنوعدت ليد راشار ناي رقم نيحاتفا نيح لو

 د لا | زاشمدس ثوموراشاماوذهءرصقم كف اضا ا ءدئادشلاو تملظلا :

 ْرَسِئاو نوفر باه ءاساذه : َيْلوَق

 -ه فهذكر تكل اهئ فم اكس جو كد #ءادتبم «ىركذ م ِهيَلَع :؟

 ار تعا اكدم اع معازبلل وصوم كت جي ردصما لي نورفكي ١ وناك امب كب رك راشا سلامه رفكب :قْوَق

 باك داو

 جرت لك ادتيمفوطخمإب هيلع فوطخم

 د سدح ل

 حمدت
 تلفت ولع اتوب وظنم انكر هر زوك را كتكبج « انتر تد دف دول ري لودن: نيسا»و « هِداَبِع ٌقوف ُرِهاَقْلا ّوُهَو

 كا كياروا شيا كيا كد دبر بد: جاتك ديت اسك كس لااا ىلارككروا كل كس تظاذح كن لا تش رف او

 د روك تولوا امور ذ ليث روصاضوفم ساه و نإ لس ركن وفتة راكي اكتم رج مروأ ني ميسا

 قرم اكريبكا ودرع ال لباودو جس بانر الو قت ءا ودرء ب هقْفَوَق فطعاكلا ءاوُدُرت

 ترن ضثوا« لي تاب تدار لدا حش رفوعب سة ردد زي درار قو وتشرف تارطت شن

 كبس »وري كح لي اج تكس لن ل هاكر إب كنا ب ردفلادعب كسر شح كلان تنس دار توك وكول نق زرع اكس نس
 - لاى ا تادايقاعس دي هس هتلر رطوكت يرد هكي ضامي

 واخير ماظب تس لتس ايكا يكن ايب دضتاسكس خي خت « لو” وك وتشرفبل_ او ل ركب رو ل تي :ةكْواَق

 لري نآر لعل حرر للا حل نير سلا ضخ جدآ ىلا« هداي ذ حس يأ شرفي او حرك بروك انام

 توك توم وكولشلا (رهزلا) "اًهيتوم نيح ٌسفنالا ىفوقي هلدلا”ءب ىف رطدقلا تدب كفك نر ور

 توملا كَلَممكْفوَتُي لقجع قى ى فرط كت وملاك شرف ليا تبن كى الي ضب رواء جس انيك رود

 لارداءهسايكايكر قمل راج اترك ضر صر قرابقستو ل توم 0 هدد ديك( هديك ا) "مكب لكو ْىِذْلا

 اتسم فرط للا« كل ماو روس رو اج يماقم. كايجه لكى فرط تش فردت تسب

 كح تمل كل اكس راحل للا تمن فرط ىك وتشرفورعت واس ( لاو نيد مت )مآ ىلا تورك يس حس ظايل

 رواكلساو سرك ضل ور لش مرخآ امك ع حاظال نا تدين فرط كح توللا كك دوا لو ح هس تب رادو نس و اه»

 (ىناكو ش ريدقلا حتف «ريثك نبا «ىناعملا حور) نو اوس او ساي فرط نامحآ
 4 1 0 ل 0 1 0 8
 مارب تررطت لعب رمت رسموا حس تيب أ ىل هديكم | روس ايجى ليا توما كل دك ب لاق كس تاب ًايعروم“



 (ةددج كرلالج سف نزل انَمَج اهلا ٠ هراي (5) ماعنا ٌةرو
 نااوعا كح توما كك لابو قس ايآخيصاك خت نابتج لن ير ا ةروا اتوب مولعم سس ثم دح ىك قة ةهةقاقفق ب ذاع ن

 -ج ايكيا لاذ د ناكتمؤملا كل لطرف ضب ”رواء لت كس ومدارصراضنا

 ىكاءع كل كت ارايتغا مانت توروا قلطس رانا تقيقتي (ةيآلا) ٍتملظلا نم كْيَجِنُي ْنَم ْلُق

 كى ارايقفا ب تتتو لا قلب تس رظأ تن و شخ رس بابسا م انقبج < وذ كاب كا وتم ءانق لدتا ل

 وا ارب ل يرش لع اد لك اوك (نورسوو لسد لب ولوج مدس لئار لكي لاو سدا

 بعل ب ىلا لم وريغو لاشروارجا ماءادتسمعرشسر تعم (ةيقلا) اًباذع مكيلع َتَعِبَي نا ىلع ٌرِداقلا وه لق

 هك هئيدوا ءك تدرب ب ل باوصاركاريدج جس اناسمب رج حس نا ادار حس بازع كس ريوادك س تاور تهرب

 لق ياوريب لك ارع نب ثلا دبع ترطخ ل ع رم حما كارد لو زورا#ول اريج انضعو اكن اي زدارم تس با

 لي راك لغتي[ ءاوج باع ل ونتي تلعسما قري ء اعد تسدثلا ذس ضر «ارفذ_ هتف ورضخ آكل

 بع قاب با طال د اغلب ركايلاهخا ون ب ا ذع( قوم )اشو ل ني زروا سب كس سورتي خش قلب اجر

 تمابطافن ليا اقف اهب باطخرج ركاب تيآ ا (ةيآلا) ءانتايآ ىف نوضوخي َنْيِذَلا َتِآَرا ذِإَو

 جس دارم للجو ورب حس لاس ايكا يكن اي دبور متم لن مير كن ةرتوكس تس مكى ريكا كيا كى اعتلاء در ذرب املس

 يا عز للا روا تكدب لا« و راج ايكف افنتتا اكل ا الم وم: ابراج ايام قا اكم اكجا كس لوعر كس كارول ثلا لايق

 هس ركريقثرب لآقاي طله سي لوس ىلا الوعجسدرأ ل ل1 ورمدقل ا تانج رذ ل قت ارجقارو ا لوو تالي

 دس ثعاباكى لا بضفيوادانلكتضتريو ت روصبح الاج تكش وس تين ل ركرللب قتلو

 تبانابزةتمل| ركود تايلوك مف اظل ب ل ماكل“ 0 تاركا نر حرص شل

 أون تدر دق كفك ور تس داب دوا حس ناب ل كس ارا تنالع لكم السوي ر /حرالصا لكس اوم نكس قب رط سن

 -< جرورتكاكن امي نركرشيل ات تس لدوكت اب تدير شف الغل

 دا حس وكول بج دقي طاكت حت لك ب آل جسدي لسا ع اك جس ثييدح كك امي نفي ذع لتر جلم نبا رواردتا رشم

 نا ذى: كومد لوق لع باب ع كان ازذغءاعد كى دآكي ع كسروا اجآب اعرب وكول قسمين كيا

 اىرادمذ كل كى لونا رفانرب نلا نين سم اكرك ب تان رفان كاد كول 22 ب بل طس جس ابك ضرك شيب د

 ْط ركلات ورشاكسركةرظانمو ثكب سلاف هئايرفات كاك بلر "شفي وا غي اوكتساب لادا وكواوخ لوك ورب س لبن

 رأي دش ةوركا مورل عراؤ تع اسلس نلا عناب تزول نير كتي ولاد ككل جياينا ب ضفاكن اك لي

 در ما اشعل اكو انيا لع ذ_ ذل ايتشك ايو رختاسس كس ناك ل اكيراكن تل لا أت ارنا شحابمو ث

 ىاءلؤ كذلك ردا ور وتل سك لَ «َلَسْبْم لهل ىا «َّلَسْبُت ءّسفن لسبم ال نأ هبرك ذو

 2 ام كدر اوت ليت اجب د ينوسمَك ثنو ك كس فلكس لا لاهي لباب عاجش



 ال هراب (5) ماعنا ٌةروس 007 مدد ن0 جشف تزكلانَمَج

 2 اوك وو :تاينا شبا ل رك ت عشب رؤس ن رق سا ليت تي بلطم, نع كل دارم قى ْ

 5 هي كالبا دبس نو قت

 عج رع آن مانصالاو مو ابكر ايدل 5 يداي 0 ين :ن اوال

 نيا ىرذي الاريحتم نارْمضاْلفنطيَللا ةناحا حرم ىلا ُهلاَدهْإدعب نيكرش-:
 مبينجُب الف نونا ل نولوقي قيرطلا ؛ؤدبنيل ىا ىدُهلا َلاةَيوُعدُي فر د نلاع تنهذي

 الا هللاىَدهإْلق هر ُةرُثٍريمض نم لاح هيبشتلا ٌةلمجو راكنالل ٌمابفتسالاو كِل

 اند هوا واصلا اومقَأ ناب ىا 30 نب ابى ا َمْلملاَرِأو لالض ؛ادعامر ئذهلوق

 تح. ىل ةقَحْلاب ضال َبِومتلاَقلحْىِذَلاَوهَو ...اسحدل ةميقلا موي نزغسجُت هَنورْتحْتإْلَد َقِذَلاوُفَو

 ىدصلا ا يخيل يي نوكيفْنك_ئعدل لوفي كذا

 نمل هريغل ديف كلمال َليفارسا نم ةَيئاكلا ةخفنلا نارقلا ٍروُضلافخَفْني مْويكصْلَمْلاَهَلَو ةلاخي أل عقاولا
 ءايشالا د رام قل ع يف اق هموم با حيل هارد كأن

 مابهسا اهديعت ؟ةَملاَنآَدوقأ خرات امساو :غل ومزيل الميهبَلاََذَأ ركذا و 'هرهافك
 هبوقو بأ لالُضا هانز امك َكِلْذَيَو نيب 6ِنْيِيُم قحلا نع للصف ادا كمون خيبوت

 ةلمجو ابد نقيل مقلم "ارو رع ,زدتسيل ٍضْْلاَوتِوْمّشلا كلم 2

 ل 0 0 لاق ةرعزلا وه ليق 0 ليلا 0

 هنااا ِ 0 ىدبلا َجلفقباَذَم بل 7 انناط
 مرتخ ريك ذنل رك اذهل ا ا ا ميرعت

 رمقلاو بكوكلا نم اييكااَنْهَلَم
 اولاقف يدم ىلا ةجاَنْحُملا ةثدحملا مارجآلاو مانسمالا نم دن بهن يب زال

 انتَ دل ىل ضراَو تِومَتلا 06 طك َرظْكَقِذَلِإ نتدابعب ندضن َىجَو تعول لاق دْبْعَت ام هل

 َئِصُن نا ماصالاب ُهؤُدَدَعو هنيد ىف ؛لداج ةُمْوَق هجاَحَو هب 6َنيِدرْشمْلا َنماَنآاَمَو مي

 دا ا نونلا ٍديدشتب ٌقرجَْحَيَأ لاك اهنكزت نإ ءوسب

2200 
 اًوُعِجْرِي ملو ةّْجَحلا ,بيلع ٌثيوقو تلقت

 هلا نيدلا ىلا ًالئام

 دنع .فَرلا نون ىهو نيذ



 هه ن1 ترفل مم ٠ راي (8) ماعنا ٌةروس
 عبو ئش ىلغ بترد مدع رش ُيِيَبْيِحُت نا مانصالا ن رم هي نوم أَم ٌفاَحَ لو : بو ابيلا ىلاغت نْدَهْذَقَوِهْللا ةينادحو ىف ىننولداجتا ىا ءأو هلا دنع ةّياَقولا ُنونوو احنلا ما 1 م

 يك ءا اَمْلِعَو هين قرات نوكيف نينيصي هذ ركعتلا نم فقيل
 نم منا َنْوفاكتالَم مننا وُرْضَت آل ىعو للاب مكيَسَأاَم فاح فيلو د نونسؤتف اذهب ©َنوُوَدَتتا
 0 ل هجدابعب هب َرييْلاَم ةدابعلا يف لمْ دو ىلاعت هل
 3-222- نحن وهو ىأ هب حالا نس , 6َنوُمْلْعَت سمك نإ مشن مآ نحن نقلا قَحَن َنيَعِيرْلاَ قف ءئش با
 يدح ىف كَدِبَر ٌرّسْف امك كر د. ىل لظرمهناَمَير اوُطِبَحي اسلي اواونما نول ىلع لاناؤنبأ

 نوري مهر باذعلا نم نْمآَلَمُمَل َكِب رن

 ات حس فدك تم كنا د ترك لي ركل تب كل وزجج قمم لاعتامت يكل يس دبكابسآ 1
 م ايكو اك اكد .تساراكم الس اس يسولمترتلا ليج « رث تبودرواء لع يجد كبك دمي
 مك انعاج سو ماب درج ارت هودولو يداي لارتم ان ناطيشول مرنم ا ل ايري رج كلس ا كم كر

 مك لا اء لو جسرا فرط هاد ىريستسا كلا اسكس لادوا < لاو ريم 4 ةتوهتسإ ناريح“ تاجر

 ةلقروا جس كل كسراكنا ماهظتنا ساب دع كلب لكي كسل سدت باو اكن لاوودوا ءأىآ اي تس دامتمك لونج
 سميد: دو العلل «عس مالسا هوروا عسل رشا فرصإلاًااهنم ر# لم تقيقت لد« لاعبون مي

 لات شاروا لي دكا زاروا لي ورك ياا ثح اسكس نا بر مارك يسال مبا لأ "“-فنرطمل 1 نادواءتاقكار

 روا نوئاسآ سس لسكس تاذاك وروا«ُسواج كس اف رطل ا
 م « سب ورلواي وك ناد لا رول ايبا ديب( رصتقم اب ) دخت سنس نقتل
 هةسمقاولاها جسق نال جسق ناهفاكا كح ل امومه اجمل لس تقول نهد لا

 1 1 كرو للا ءكوج ىل قا للا قئاشداب اكياج اهنوجي مهن رذ كس لارا هلا رسود لش دو "ذود لتروا جس

 مكرم رايد قول اوه جسالاد ثساجكل هزي ربا هلل مويثا كلملا نمل ( ب نارفاك لاك امي

 ندكس تمايق م كج تاذاقادهدددا بي 00

 رزآرلا او ةيسا ذاع مقاما بج رو وكتقو لارا جس فنا داناب كسر جالت كس نأ تس نآلاب كس ءايشاداا

 «عس انما اهقتسا يوت تركني مق كنج وم يسود رقووبت مول رت مئايكا بك اخت ردات م اناكى ادولف بلاك امك:
 غم نارا لوبان ادار حرص روو سس قس جو كفاني دونك قب نام دقق رابتر مخلي كت

 ردطلسم اتناك بع زروا لو اسآوك قتلك ميت ارب حررط وك ا سعت



 ا/ هراي (5) ماعنا ٌةروس م (هددج) الج شف لانَمَج
 ردقل ( لاك )جارز كس لا ا كارو حر لااا تيب مادحو كرام هل رذ لس لاا اول 26 نئةع اكد / رم َ

 كات كي راح كت ادب نا بج اند ب فطعر م يهار بأ َلاَقروا عض مخمل رعاك اروا كلذكر وا« اجو

 ركع برازيتبب ل لايخسدابتابك ليست راتمإ و كيما انتورب زوومل جايك اباءاصكي دارا” كيأ ذس وبا

 ذأ, برك لحا لولانب برانياوكن ارك اترك بيت يحس لالاو حو هم بورف اب الدم بوردو ب

 وامك داو انكي دن اح بجرب « لوم ليت مب اخ رثوم لب نلا لبيد ري نيب جح تفص كت اخرج نييك لح ا انوج لبى راط

 دمدق تبان ري تيارب( قتال اتركد لانج كريم بداريمدكاابك ايكوم ب ورغ 2

 ايكان شا وكلش نا قس تاب لا« لين ري قتاركه وكس تير خت موق ( ي) «اوم ايكوم لاش لمن لوكول ارك بج انكر
 9 5 2 177 م 177 9
 لورأت بسيي ح بداري ءالإ سس الركن تحوم كف # ترك ربت كاوا اذهابأ وناحكيد نوروكن روب جري

 لك الغلاة قلع كتارا ت رح ول ل وة تروج ورك لو: مانيب نلا تجدوا يك: بورتو بنجر اذإ حان اجرا

 وكن لو ك يب لإ ناملس داون كفاك ج ماجا او ذو انفروا لوتب نال موق اردارب اك

 لان رط كمت نيد شم ركوموسكي ررانيا وقس ابك وم ة كى دنب كلكم دك تك هو وب ارك يش اء ادغ

 كرش ديجتاس كس لا ذرب لي دوا تفرط ىكدثلا ث كك ادي نان ذروا ناس[ نس ست تس ايلركف رطاكت اذ سا كو

 سكت ل راب كس ني دك انلا تانلا نم للنكت جت نا موق لكنا وت لوم لت : "تلي نولاو ذك

 هم مايك يامر فذ( ميتاربا ترطح) 3 ع
 تكتتتكتك#

 لغ لولود دامس فيو اري رشت كنف (ىنوجاحستا) و: قدك ” ل داب لس تينعادحو كى اتللا تل

 5 5 اب فيتون ا وو ون ا زوم وك ار ال ايرون تو اتوا: ل 1

 كس ثلاروا «جس ياقد نوفل سر الطصا كوب راقروا ع نر نول ببحر الطصا سبام

 مك لوم لبر حس لاوتب سوم ساري يرشد سس ل تابت شرواجس اك لامثتد قريت فرط كتم

 كني كن فيك ب بلح اه بداريمركا لاب + لكل صاع تد دقيت زج كوك اا انعكس لي 6

 نارا ؟و ال نامياكة رك بنل صاع تحي سس لا متايك ساو. باعت مق ابرهيم هناك

 تلاقتدألا ٌتدكالاع عشاوروا لين قلع اهنا ناصقن ن هوروا < ايار يرش اكادغ وكن: لور ذ تيل حس لوز لور

 / راش تاك نج # < ايار كدي ش كن ااكشا لش تدابعفس تك ةسدؤ سك

 ا مترك متي منع جس نلت هدايز ناوكاكن ما حس لب لوقيرف لوو وس « جس رداقرب كشمم هد كلج اق تمج
 وراد نك نا تس باذعايار فذ ىلاتدثلاءورك رانا لك سا متاذبلا لع متهودواءعس قت هدايز كاكا 011

 كملي ثييدع كن يك هلك ايدج ايك هدول اجت اسكس كرشوكن اهب نس اذ روبماروا تال نامياوج كل ب ىك

 -الإ ا



 (ةددج) تيالالج شف لانج هل ٠١ هراي (5) ماعنا ٌةرون
 ,رؤدبر د جم وشر هم د 2 2

 طفلا مربي < جوك عئترباشم افلا شرخ [ك.اًوُعذت رواج كك جنرال ماهفتسا هزم ء وعنا لق : قلو

 -< ل اطمك لامع فمش

 يح رتتت عاف بع ناك نحن ءجس لشد تختلس رانا سي اونعدن فطع اك را مك لوبم رداشم ل قَلوَف

 -ه لاعح رم" نيكرشمج رين در عجر
 يدرك اكس لاء عىل وتفضريمإم بع ان ثنومدحاو ىذتا حس ءا وتس ب ةتوهتسا : يو

 كر يج ثنّوم كا ربشم تفهم يتن تك ناري :للوغ

 ىذلا َنْيِهبشم هر جي تدابغيزقاع لامس لئاف بانر د ربي «ةتَوهتسا ىذلاك : :قلؤَق

 -< لامع لوعخنريمةتوهتسا نا ريحروا نيطيشلا هتوهتس
 -<ج بادتاكشازتلا كاي ربح بكف رك5
 زاخمرواوراغا م اكاتجتس ايانوم هذهىوراغاماازباع احم ماكو  سمشلا عقم اك اذه : لات ا

 - هس اجوم تقل اطم ليل

 -< لج كت ياعر كرت وجد تقباطم ليا راشمروا هراشا ىلا بحب ضو
 و و: مج صاع

 تلو فت

 :لوزن كاش

 هلابك تب يس نوماس خب ناكر ض تب ايكل ريق اذى لمأعا ءهّللا نود نم اًوُعْذَنا ف

 نكاد س لع نالالج شاع نوم لذا تييآهروك لاو ٌداجآري نيد مف تيا ؟! ٠ زوجي سيكون يد يدق خا ذم

 اكباوجوك افاق ترضخ حاجب كس فان ادمم ذاك ب اوجوكركوبا داو خيا ليي حس هال مالسا خيسا هس راي نإ

 -جهداشا فرطو رنا كل رصرلوبا ترطح لب ساس اان فلكم

 ىىنا سس اج ثول فرط كل شدعب ك ديح دوار فك حب ك- ناميادج حس ٌلارر فني لش كسك را لي تبوك

 ناار لم سولكتجالاو ذ_زجيروا لوم سراج م تبر ديسوج اجرت حس لوتس سا ضيا ىلا لاغ

 نسل قطط تاؤإ ومد د لاب تا ضار نألر مجدا تارت تك كيب

 وب قرد ناس عجرم كس ا فرط تمار م ثع اب 4 ذاب لني

 عأ د كح مدكذأ



 .ال هراي (5) ماعنا ٌةروس اهلل مددج 0في انج
 م نياق بر ميكي ايكد ليتل ملسُنل فطعاك اوميقا نآ «خلا ةولصلا اوميقا نو

 تاو تيتا زان حس لا« اك ةولص تما مكابي حس بسرعب كس ىلا ديقفاوميأتب سرك ئاقزاف مترك يروا لباب
 - لينا خاكس عروض وقت دنا لزافك متى ققتلس لاما لو

 ةلاالفع لارسال يس 5ث ثيدع قلت ست لك كوارع روص «روصلا ىف حفني موي
 ركن نا ) لي د كتوجي اج ايدمكبسج كل ئه زكر تنيك ىلا مت كج ىل اشي قيادة كل تسدنم يبس اتا
 هس لبا جوج شيم بس نانا مات سا قصدت (1) , لوب نو نت كيو زنك ءاهع ضعت ( د توادولا

 تروا بلع لي اج وجود هرابود توام منح ساشا قف 6 2 لي اجو انف كولمان س سس انغا يتق 6©

 -لب لقا ىودىرخأ

 نكت ئرراتروار ذآ ب كرك م نود كس دلالات ميتاربا ترطح_# نيضوم ءرزآ هيبال م يهاربا لاف ذاو

 م بقلاكرزأ داتالك

 : ناش كم انك دلاو كلفنا ةكةيلك ميت ربا
 بآل تار جس م ناكدلاد كافل الاتمكقاربا تررظخير جس فرصتي جي لك تسديد لج ب طفل يف ربكر ذآ

 رات لش توصل اكس ىبع سايق نير قابس طوفتس فنين ايباكت ادرك حايك ا يكن لاب نرد ات ماناكدلاو كس. ٠

 زار ملي لين نةرقلا بيير تاور بغار مابا براك عروقي ىكيوا بر ماك قفين نلت رن يس بيرت
 ايلركر زآركانب بر حدر اق خر دات اناكدلا وكس ناك ايك بكل ««رزآ لعجف ب رعف خرات هيبارمسا ناك” لت

 ايل ناي نايباكت ار راء جس وكن رز آم ناكدلاو كانا يارب ترطقت ل فير ششي دحر يركن آيت

 ردا بقل كيا حس من ناي« لد مانود كس نوت ليأ ررط ل مار ماو ب دقني رراترواد ذآ كيس ناقتي قا

 تاج الوب رغم بج اففلاك بال غلحا جول ركع ماناك يتب كس ميتاربا ترضخ زآلك جس لايخاكت ارطعخ لضنثبو م انارسوو

 هدي رقاكذاي لوك مه روكدن تيب آء جس تاباكرسود ومدير قلو اكنايركاتبلا« حس اتومدارم قت باب حس لاشي لس

 ركؤت قش زاهك ررقالب لي تروص يا ايكايكنايب كرز م اناكن ا لش قداخب قه والع كس لاء يرجو م

 -< تاياكت داسج ىذبان زوجت

 :ديو لسا كطل غم
 ايم لت صوصروا نلوم كمر وكدا دجاو + آم انت كس ةتفاقف ىف لع هي هديقعر وا لايخ سادجو لا كطلاغم لا

 ترضخ كك ششي رن ليك هريرقم ى ا حس هريبقخ اك وعيش ىدنا نايحوباو ى زار ماما عرضت بس> لالا نس اج
 تل ١ د للا



 مدد الج حشف رن اَنَمَج مو ١ هراب (5) ماعنا ٌةرو

 رفكت داش قددعروا لآ قلب داب كرز اك لا اج ايكت ب انوكروا ىلاجب كرز آرلاواك فتة متار

 (اًصخلم نآرقلا تاغل) -بدوجوم ل

 :هجو كف انس صقاك فئات ميت ارب اوك ورش
 يكل اق لوب وك وكول نارك انسسصتق اك فاتت ميت ربا ف ىلا تقلا كل ىلا« تنس تكسب ىكت ربا تلموكووخ.لكوج نيكرشم

 كري تب ملكا نيكشمري ءاكوم مولع مق ساو وكول ىلا لاخ اك اخ راززج ادق اس قري تبق شلال ميت اربامل

 نين تلك لري كارب تلمع رطل ووخركوب اتا

 دذ_الفلةكةيلاع متارباك ع فالتخا لم لا اكفلس « ربكا اذه ىبر اذه لاق ابك ك ار ليللا هيلع َّنَجاَمَلَف

 كح هو بج لج اكتتو لاكن ا لوقيابأو# ربكا اذه ىبر اذهل دوك روسدن ايرمجيروا رب زاب ىرتشمر اركي لم

 نيد مالا روا فكل ئاقوك وكل فيكم الكب لير كدب ركأروا ءافق ليث اكت يي رشم اكد ارو: ريح قلو آك يكتنفو لال

 نيسافتلا نسحاو -<ح عناد لوقا رسدد قت اب ب كك

 انت اعكر سد متن # ركل وي دولو موف جد كرجل ب اوخ كيا سا ذس دور اشدإب كس تو لاك روبشم

 روق دورمتلا اح هكر سيدان كيارك ايمي سن تبي كلت تسع اديب لاس لاى فزاع ميت اربا ترطعت

 رجا تارثاحهروكد لكي هردثو حرروسدن اه دات ةقالار جاب حسا وكي آروا يةروتشيبب بحجج لب ىتراذ «ةساج 6 ح
 كت ابهر ذس ب آتتو كلاس م قس يجلب «عس سزتمت ابا وراغ نالت ار

 امو بكؤككلا ٍِلْوُقأ نم ىلاعَت هللا ةينادحو ىلع ُميساربا اهب جسما ىنلا امد نم لدي أدتبس كلي
 ملعلا ىف نيونتلاو ةفاضالاب لنقص مفرتهوق لع ةييخ اهل هانَدَسْزَأ مير ]اهات ٌريخلاو هده

 مبدا يول نصيه د كد
 نبا ٌفَسْويَو َبوْيأَو هبا َنْميَلْسَوَدْواَد حون ىا ِهييْرُذْنَمَك ميباربا لبق ىا ُلْبقْنمَنيَدَهاَحْوُنَو اني

 دِئفث ميرم نبا ىلصعو نبا ىقحيونرَو نيريحمْلا ىزَجَت منَرَج امك اكون َوَرَفَو سوم بوقع
 ليسو َنْيِحْلْضلا نق مهنس علك ىسوم ىخا نوراه ىخا نبا ْساَيلإَو تملا دالوا ُنَاََتَي ةيرذلا ن
 ةَيَيهْلاَلَعَنْلَطَف مهنم القو ميباربا ىخا َناراه نبا "طول سوو ةدئاز ماللا عييْلاو يساربا َنب
 لو هل نكي مل مهَضْعَب َّنال ضيعبتلل نمو ًاحونوا الك ىلع ٌتِلطَع ْزمهِناَوْخِإَوْمِهتْئَرْدَومهبإب نمو ةوبنلا

 اذذه ىذلا ندا َكِلْذعويقَسم طارِصْلامهتْيَدَعَو مهارتخا ميو فاك هِْلُو ىف ناك مهضعب

 ة(دةي2 تكافح



 نيل كيلو نومي اءاَيمهبَعطِحَل اقرت او م هِداِجّرَمَل 0-5 حلا

 ةكم لغأ ىف هله ةللشلا ذهب ىلاَهيركينإف ةوبّنلاَو كحل َمْكَكْلاَو كلا نعسب بيئات
 مه ىدف ِنبْؤْل ا ارو ل ا 2 1 يي ف ل

 ٠ هراي (5) اعنا ةروس موو

 انِفذدَحيو ءارق ىفو ًالصوو اذقو كلا ,' مب "هَ ٍريصلاو ديحوتلا نم مهقيرط مهمه هللا

 طع ىلا نارقلا اس َوُهّنإ هينْوُطعُت 1 نارقسلا ع ىأ هيلع كلت ةك ٠ لهال لق الضو

 .ّنجلاو ٍسنالا َنْيِمَلْعلِ

 امتد بناج كتمت ظلت ارا ةس م (نث) اطعولميتاربا فس متدج ع تنبت كرامي : يروج ره
 كلت« كماق تجب ماقز اكس رك ال رتسا عسدعإا دوا ذوب بورن كس لوراتري تييئادعو اننا مئابا تلك

 2 جكس لسمو جس قادت يها ربا انيقآ رواه ءادت لكس نم لربم ل دبع لوب انتجح روازم لربع

 لقب همام وتروا( نر وترمتا :) تفاضا( تاجرو حن رت 3 ةيسددكدنلبتاجدو ل تاتو ني

 هداايد قانا بوقتلروا لاكمال هس مروا مثاب تح تالاحاس قولك يا( روا) تمتاب ل تعنت ليا بر
 حس لع تير ذ ل فيلل وفروا كد تيار وك رذاذ م ليي مئاماددا لد تماطل كيارب حس ظنا مك

 ذم رطل * ردا كر تيادباله اورإب رواوك نقلة ومر وا وكيوت وتنال نب فسوب وكبسإلا دوا وكو واد نب املس رواوكو واد

 تيهارب) وك رك منرم نبا تس واوك ىلا يبس ن ا رواوك يركز وا« يت تس رل اي دءازجوكل ور اكو حررط عا عررط ىلا مت قدما جك ا

 وأى ايلا تشم كس ناوداب لاب كس ئوم روا ع لاش لي تير ذ صو لوا كشك لو داقتسم تأ هب هس ىلا(
 رى دوا ودلا از مال لع (عسيملا) دل نشروا مقاما نما ل ارد« سس لت لوري بسيد( ور تييارب)

 1 آه نا اكد تليضفوير ذك تدي ماع لاول يارب حس لنا فس متاكد سس نادإ لهب كس ماما وأ

 كلك ضيتك نم رواه اح ونإب < ري الكا فطع (ازاوأوكل وتب, ) حس لج لاو اجب كس كارو دالوا كن ادوادادجاو

 ل حق كاوا كا | كتبي لع نانا
 لن حس ل لولب يساري رذكس لاس تييادب كدشلا ءقكى اجر كنا ف لكس ني ديب ل لامر تسر

 ذ- له يا كولر اتاج وج تدر اغار ايك ساكن نا مايك شف ل روينا 0

 ا ف مت ( نيك ل0 لت تس ران اكل وت نلاككل أبا يسرك دوا < طع تدوبنروا تسمتروا بتنك قمت بانكوك نا

 وه لك ( كسا ) ل راضناروا نايات امه دروا لذ لكك نلاوج ساي دركر ركن وكوب اك( نوت )

 ميت سل توكل ءايألصوروا افقو كح ب قي رط كسر بصرواديح وف كح نلا ى كي اوس ىو تييارب لس هظاوكن كال



 مدد كلالج خف نرل امج مو ٠ هراب (5) ماعنا ةروس
 اب اح لائاتس رجا لوكس متي آر قيود هك حس ككل لا بأ« كس كف ذعالء اب لب لسو تلاع لبي تاءارقكيأداا
 ميو رسل وو 00 ا

 كه ا 0 50 . - ' 4 ه-
 00 32 مت وبيع
 رس ذآ درذزج 86-2

 نا اهانيتآروا لين ءارتبسركل لوثود يلا راشم انتجح < هراشا ما كلت كج هراشا لم للا « هنهٌلَّدَبُيَو : لوقف

 -ملاغرترلو ملت هانيتآر وا ل 000 ادتبم كلت ( بيك قرع

 -<- نايباكيلا ٌءاشمك-كلتب ٌّحّلحا ىتل

 .اَهَل هانذَشَر

 هدئافايكاكذ ست ئذَشََ نأ اني انيتآ :

 ؟جانا تجي لاف وذك ةجحانا وم

 ءاقيا لح ,ك انيتآ كنج قلخت فوزه ةجح ,هموق ىلع 1ك ركوراشا فرط كتابا :بإوج
 - 1 ئلغ صا
 دكا ة]قلع سرب ضلع ا ميئارباك كن رول هوزوا حس انرأ ني خر كري هقيرذ رصقم اكذاضا ل حون ىا :َّقْلوَق

 دهس ينير وكلن فطغاكل ود نا لكالاح ليث سس لب تيب رذ ل افنان ةقلغ يئارا «فلت اك لع طور
 .ىسوم ىخا نوزاه ىخأ نبا :نلوق

 ؟ كرايتتخا لويكر يبت وطور وكري رويت ور يهجر تك ىوم ىلا نبا سايلا لوم

 نا لكي ليج لأى اجب قش كالت ةظتتت قوم قتل ةبتياع ناوراب تضحك هراعا فرط لسا سير يت ا يو
 دج فيش وق ركب لين لاب كير

 دول او مال فلاب مل لح ا هدئاز مال لاري ميلا الو عالما نيل 3

 ت هنآ ٌرِفاَك هِدْلُو ىف َناَكم ُهَّضعَبَو ٌدَلَوُهَل ْنْكَيِمَل 1

 مزالانوم فاي تيارباكت عد ذاك لول ما وكرت لع تيب و لب امن هيض سرك لح تاق كاييدجفاك

 تنيك ريتا: فاك اكد الوا لت ىك ضتبيسسس لب نارا كح ترضخ [اشم ليت الوا حس لبي نا وف لك ضب ل كال احكي

00 



 / هراب (5) ماعنا ُةروس موه موده كال جحش كلانَمَج
 .ةدَنُقإ : قوق

 ع !راجايد/ كا دققا كن اد”يسآدتس حلاتك نبت *اسء ايفا ب آلوعس انو: مولع للا اوني

 وعسر لح الا لربع تعب اتمرواءا رثقا < باوجاكل اوس افاضا م رصبلاو ديحرتلا نم :(ْسإوج

00 

 - ايكو كرت فت غ آبج ع لاب كوتا ز توك فقول لو تكو ء اهلا « ٍتُكَّسلا ٍءاَه : : قوق
 (نيلالح هيشاح) .ءادتقالا ءادتقا ىاس كرير دصتءاي ل هدتقا ل

 دك ركع انيس فقول ص نتن لضو و ًافقو : ع

 هل طمس لأي هاهِفّذَحِبو : قوق

0 5 

 000 ياا انتجح كلت ء انتجح كلتو

 رورثح يللا هيلع ّنَج امله للسكن ثءاعت يدركباوج الو لقوم قي ادوا باب نسا ل التقت مك اربا

 /.نيازةةياخ مه ارب ا ترص روطيكس ماييلا فس ىلاعتدقلا ليلتي « بس ايكالج كتر خ أك ناكر ءَنْودَتْفم مهو ركوب

 نحس م والك لظ0]ئج مت ابا تررطح ب اوجج اكن جلاس رف بم لو دوا تدمج دلي ىلا ديح وف قنتل« تملا و لي لد

 زارعوكيسآ روج جردب مدا ايكالا ذ ىتكل دور شن اوكيسآ جو كلش لآ اه أ لو مروججور اج الدوا ذي نب

 هتكر شام كنا نوفاخت الومتكر شا ام ٌفاخا فيكو” يلا راشماك 0

 ابا ترطح#.ىلاقتثلاروا جاي درا لك “ٍنْمآْلاِب قحا نيقيرفلا ّىاف اناطلس م كيلع هب لزنيم لام هّللاب

 مالا مهل كئلواملظب مهناميا اوسبليملو اونمآ َنْيِذَلا”ءايارفءاشرا لاف رت كل قا ةنناناظ فت

 ."نودتهمم هو
 اهتدثلا قت تك وم ديما سالو تلف ةلةيلع ميتا ربا بج« لن هيساذب ين (ةيالا) «؛ بوقعيو قحسا هل اَنَبَهَوَو

 اا تدعي كس نلاك هداف رطل ؛ لش بقل فل لإن نلت نب بقتل كج قد تداثبا تسل تاس جس

 دهس لاش موبي ليث قتال ساي نقش بتعب ادق كح ءاكلح_ لل اكدالوا
 ا رقا قادر لحا ع ايدرارقوك فيا ةل تلت حر وف حر طحنا نب رسفمل طا عن ماري[ هتيرذ ء هتيرذ نمو

 هر تارطخ تروا وك! !يظ ناربلسو رواد ترطح حس لذ تيدذ لك ةكطفاز اتيت عر وف تررطح نتن ءس

 اغا ههن هه سك هد اه (درارق عقرموك التالي كارما



 مدلج كلالج سف كنلانَمَج اقفل ٠ هراب (5) ماعنا ٌةروس
 ووو لت لس فلة مارب تيب رذ ورلد لح ا افك جس اج انآ ل مش تسربف سا كد اك فتقع طولي كك
 كافل ةةيلع اول الفلا ةةئلت يارب ارا لن تت اكلت ةةيلع من ربا ترطعخ قت“ ين كس رز آن ب اراب لحجب كس نا

 لبي تيبرذ كم يئاربا ترضخ وا نتن زو يك يلد لاو يبي ري روطكس ماع فرع اييلختك جس انلسوم نايل اجب
 سءع لاش لم لاجر تيد ذاك ؟”والوا لكى ذل هس تم وراغا فرط كتاب سا حلك: اظفلةلةياع لست روج

 نا هللا لعلو ٌديس اذه ىنبا َّنإ”ءايارفائباني امن تسرح دا زج اصكس مط اذ شن ىفب ا ذهن مكى عررط

 (حلصلا باتك ىراخخب) .نيملسملا نم نيتميظع نيتنف نيب هب حلصي

 تل "ركب اكتر ااك كرش قت ارضع ركل ساب راج ايامرف لي داي كس ناس دك ذاكء ايبا هر احلا لبي تيب آه روك م

 نسلل”«اياررف وب تسكب اطخوك قف ترضخ آي م اذنه سر سود كيا« ةس اج وم تداكا لامعا مانت كس نان

 وكتممارصقم ( قرش اكما) لبن كرو رصاكك رش سوربي كالا (رمز ٌةروس) كلمع ّنطبحيل تكرشا

 -< لوك ؟تى زيت تكالب كك

 5971 .دفرعم نق اًبوادِيْمْظََع ٌىح هوم ظَع امى هرْدَقَّفحمللا ٌدوبميلا ىا ب
 بنتن يللمار رقلا ىف ُهْوُمَصاخ دقو ملسو هيلع هللا ىلص ّن

 ىا 7 لكلا عضاوملا ىف ءال اقوال هدول مم 0

 ىلص ٍدمحم تنك اهيف امم هايج نو اهنم ؛ ةاذبا نوحي ام ىف هودي ا ٍةعِطَقُم َرِتاَقَد ىف ُهنْوُبْتكَي

 سلام نايبب ةاروتلا نم فك ومتناوملَحتمْلاَم نارقلا ىف ةوهيلا اهني ملسو هيلع هيلع لل
 2012 21 رو

 قيال ميدل موتو رف ةيع ةياوج الدوتؤتجمل نال للا
 ىثعم ىلع ثلغغ ءايلاو ءاتلب رِتلَو نع ١١ نم لبق هيِديَنيبَىِزْلاَق قرصنة رمز اني نا

 ضانلا زئابسو هك لا ىا "اهلك ىف هب َرِذَححِلو قيوبقتلاو ةكرجللاو ايزل نادك

 دعأال ىلاُنمواِبِباَقِع نم انوخ َنطفاَكْمِهِتلَص ٍداَص رَعَمفَو هيَ صْويٍة لاَ وسمي نيل

 ةَمْلْيَسُم ىف ٌتَْلْز 5 نعول َلاَعو اًيبن نكي ملو ةوبنلا ِءاَعّداِب ايزل َلَعىَتْفاَضْملَظ

 دئخُم اي ولو اذه ٌلعم اَنْ ان ولاا َنْوُءِرمَْسُملا مهو ُهُفاَلنآَمْللرئاَسَلاَقْنَمَت باَذكل

 دولوقي ٍبْيذَتلاو بصل مبيلا ْهبِاوظيإةَكَْملاَو ملا ٍتاَرَكَس ٍترطف َنؤرؤك ذنلا َتاذ
 قاموا لكني 3 1 تأ دل انيلا كَ ايت مه
 ١ 1 0 احيئالاَوَووبتلا ىؤؤعد

2 
 نب ىلااج اة ااوجل لاكن و فيلق

 3 ا تيارلول ثاوجو اجي ناميالا نع قريتي 6

 ىا قَملَوأمكَن ٍدلولاو لاملاو ٍلهألا نع َنْي



 "٠ هراي (؟ر ماعتا ةروس طم ودل ارل جيف رتل نهج
 < رايت ريغب ايندلا ىف ٌةقروفطءاَرَو لاومالا نم ْمُكاَنْيَطْعَأ َمكالَوكاَعمإيَبَو رع ةارغ ان

 للا 0 ث مُكَتَداَبِع ناقْحتْسا ىف ىل مليت ءانسالا ٌمُكَوَعَقْس لَم هَنأَم ًاخيبوت لع

 ّلَضَو مكتيب ْمُكَلْصَو ىا ْفْرَط بصنلابق ءارق ىفو ْمُكَْفْمج َتََّشَت ىا مكُنشَو ْز
 .اهتعاّفش نم ايندلا ىف 0 نوُمْعْرَيدنل كلَ

1 

 تنتاك تفرع ىلباونو تتح اي كميل وظزجن تيس اول ردت قلما جلو
 ب آكل ذانزج لوك نانا ى 3 ةسشادكا دوب ركع صال ث نآر قاتلت ىذ هلج يكن مادا ايو

 واكل كس لوكولو وكر تيفي ات ةس اركذ_ التطور /.”ايكل زان ذس كب انك امك وجت حسنا

 ء ااقنم لون (ُهَنولعجت ل.س .اهكر مي[ م قرن ار واوا نتي * < زوجي وكر ل لاروا قر طن مر سمار دوا

 را روا هب تس ركوب اوم تس ركر نيا: ركرب ان موكل قاب نقتحس شن نا نتن دب سلو مان منج جس ديتاس لس ءاترواءاب ل

 ل عكس تبب ل نر أخا دوبي ساردادك( تامالع) تانص 5 هةلقم ماش د« ةساباهعب نود اقاب ىتسبم ل

 اا عسداهقشروااوم لتكن حس تار الاكل *ايكف التخا ذة تروا قر تشم تل تاب كس كني وكر لا

 د اذار نادك ارم «جس يك ذان فس لبا وكس ارك و هدب دوخ مف( رك رارقا) ليددت باوج هوركاوك (رادجاو)

 ةلاص تس ةييسادوا < ىلاو تكرب ىذب «< اكل ذا: فس متوكل سباك( ىق كيو قلك ) يود زوعتت ك_ كين نسب

 اراك لبا نو كن ولاو فارطا كس ساروا لولا و كسك ( كى ل زان كس لاروا) < لاو ةكق ب رمق كوبل

 ١ك كح تربوا فس مت شن« ع فطغب خس لأ ا جاجا ءايدواءات رف سيزار ؤوكلوكو مانت

 2 ناآرق ) ىاهو ل تتكسر نامياري ت رن كلاولوج اكل زان ك- كس ذمار ذهل ءذ كس لادا كك قل رمق

 9 كوم ناك الغ اذ حس لارا لإ # تك ىدتإي كو ذاؤبا تفك با ازعلس تخآ هوروا ل هددوا لن كر نايا

 ”دكالامج قل ذا هايج ل هوما الاعكسرك وك اكتم وبن اياكل كانت انوع يرقلا فس ليلا يأ

اهيبج 1بلس لول ضو دما «لو# لان لتس داب هس با ةك ليس ( تيب قليلا زج لكَ
 زان هس دقلا مالك 

 :ركااهكة س لولاو شك ( ضتلروا «٠ نإ كساو سرك ءازهتسا ( لس او نتك ايبا )دوا لوجانكسال مالك ايا بلش سيك

 و: ل لوي تددضوو بحبك تكي د لع تلاح ساو وم لن روك تتش لاك« ةلع ال مالك يلا كمت قت لتي

 ةرط ىرامب وك وفاج قي لوم جسدا تس نت حس و# ةساهذي تاب فرط را كنا باذعروا بالو ز تش رفروا

 وم هقلا كس ركىوكد ققاناك قو لازنارول تبن مكن مج شادي كلا اي نلا لا نأ سررت نامل

 ل 'اروا اكياج إيد با عزيعآت لذ كة رك اهو تمت



 مدي لج شف كادي اكليل ال هراب (5) ماعنا ٌةروس

 رواء تي درظنم ل نلوم يأ آ دل: ( فوز ) اًعيظف اًرها تيأَرَل باوجاك و رواء ترك يكرس نسل
 مسك ا هيبج كس لايعو لئاروا لامر يخب ساي رام ابنت تن ن كس متل اك يياج ابك نا اياج ايكه دع زوري دوك ا بج

 بس هو اخت ايد( لي ايند عراتمو) لاموكم تف متي وج روا ء نوري ندب حجم إي هضم دب ءامت ايكا ديبي عارتبا لب“ نس

 كن دالك دلل تب قرافساراجةدختاسس دابق اكياجاهكأ اك ولع نااروا« م اذومي روب ل اي دكت نسا

 2 قلل لب اس دابق لاو ل كره شا سس قاققتاك تدابع ىراه,ت هورل ادق هديقخار اه ع سراب

 «تاقلخت ى# آداب تك فرظوفتا سسك بصن لي تءارق كل يارا ء كوبر شتم تستجب راب تايلر تب اخ

 كح تس كيك داب كس شافس كلا لاند تكوجاوم تتولد دداراهتروا

 د ا ا
 ميطارَق ُةَنولعجت هلا درك دوك انخاكس نكرشتلس ركز ظوكووبي لظافاك اوُوَدَق ام ٠ ُهَُْيلا ىف : يْْوف

 -2ركقرفتنلس يطا رق هل هّتس سئلت باتا ناكرشم كج جس لابأس انما لامس نيكرشم

 .اهتوُفحَت ءاهنردبَي هنولعجت ىلا َلَقلا عِضاَرَملا ىف ؛ يوه
 -قارداكلا كلا اك ساطرق ءسْيِاَرَف قوق

 َرِياَقَد ىف ُهتْوبْتكُي ىا ؛ يَلْوَف

 ؟جس لاك لطم لوكاكس يطا رق ُهَنولعجت كلا شتسروب باتكلا لاك سيطارق وي
 كح تقل لب زئافد قرفتالتسرا لوو تنس د باوج اك رتل ارك لام فوذكتدابعدروكدب خل م ازع رشم يي

 ركنا فوم لّرْنا < لزنا نهدي رقت عفو زجر هل ازسنارواعسءارتبم هللا مكه هداشا ل لا ؛ةلزن : قوق

 -يسروصت ب ادجاكل اوعي

 ؟ج ورغم فدك قرورشاندةلمج لس كح وقنوات كرمالك ا هللا :لاوكي

 5 00 زنا 0 ا را اف 5

 0 ا 75 نت

 فه عاقل 8 كاع 2
 اي نيملاظلا ئرت ىاءج فوت بوكت لالد كن وملظلا لوعفما# ئرت « ُدّمَحُم ُدمَحَم ايئرَترَلَو :ّيِلوِق

 .كمحم



 “ هراب (5) ماعتا ٌةروس 4 (مددج تلال جف كنَلانَمَج

 لّرغأ ماو ال رْه ندب «راعدحاو اك .ةا رع ىفاحو فاح رماواك «ةافخ درع ةارُع ةافح : قوق

 .نوقخم ريغ
 رولاكو؟يانب كفر ول .اهاح ذي بوصنمرلروا اكو لذاك عطقنت ل اجا ذي عر ع مكذيب را نكذب : لوف

 فرط ما فس مالعرسضيساي دل متل دمار قش ل لك عارف قرض وكل تتدوج كوم رميت را عطقت لاف

 -ج ايكو راغاتس مكلف م كّلضَو ىلا

 حمدون
 , ليث كس فس رك استو تنفر قم كارول لاب تقيق> كج يروا فسر ذادتا خس مف قهر

 تنطرعم عب لرلا لأ كل يب قش فاصل ل لإ ركاز ااكبتتكل ا زغاروا ل شب لارا رشيدي باطل

 رص كح تنفر كتل اسرو تبث هو حس مو لكى لا تطرح درع قئاروا. ل لدن راكأل اك لو زج ناوو هنو لب استاح قب
 !؟ع نلوم لان مالك اكدتلا يب نانا كلك ين تكتب يورو لج

 :لوتن ناش

 تري هر وي ودرم نادل ماس ىلا نئاروار مرج نئبا تس درا روك كرش للعافاك هللا اوردفام ل نت سف لا

 َّقَح هللا اوردق ام

 هدب ذود بيا جس اي درا اكد وببي عافاك هللا اوردقام نب مغ لين تس تيياور نحو حس ل قةئاقفق ل ابغ نا

 اللا ابك دوبي وت( لاب) معن [اهرفذ ب آه كل زان باتكف رطى راهب دقلاا يلبس ابكت ةقفؤفي ترش خل

 لس رات بات لوكس مقا تحن ناس ادقلاو .اّباتك ءامسلا نم هللا لزنا ام

 م ىلع للا لزنا ام" ل ص اىنفع اكل تس ىةس فس خماوباروا متاح ىلا ن دبا

 ميلا نا ءاروار زتم نءاروا رمت ن نجا. لوم لان تي مرو ل ”ىلش

 7 و :
 ًاروااوب:رشضاح لبي تصرخ ى ةةإقلإ يآ اف فيبص نب كل ام مان اك

 للا: ساي ل تار مايك: ىلاءرف ل نان تار الطولي نكوم ترحل فس نش لوم ايي د مكه نلاوأ ليي 06 ا ا 5 - .

 روااوج شارات تنس تاب لا فيعني كل يدق ( اق ملاعب رف ) انت نر يح فيس نب كل امو ؟حس انك ضوغبموك تر هح

 ام لاق "ئسوم ىلع الو َكْحْيَو”اهكْذ سويتتاس سا "يش نم رشب ىلع هللا لزنا ام هللا” 3

 انت دوب «سيطارق ٌةنولعجت

 0 وا ل "رواد تس رلرماظوب تس اوك



 مدد كلج جشفكللانَمَج كخ ٠ هراب (5) ماعنا ُةروس
 مك كدي لسوروا < قد توكحسءارقلاو وخل بم ان ءاهنودبُي دوا ُهَنولعَجَي ذيج نبا ماءاروارثك با ظفاح

 هاوار يالي روز راما ااثمكن اهم مهران سالي
 لاير يكتب آس ا ايوكم جس ايدرار قري دانعو دضروا رو ثمب كوبي تاس راك اكتللاسرو تدينس سرس لي ىلا

 «هسرتروا ةساجايدما رقت حس ناكر شتي آد سرسود حس دوبي كت يكد كيأ « ل ساد نلت كن ير سفم
 نا لبن ترص وكن يورك ق لختبس_ووبت حاجي وارق لختس_ ووري وان ولروا قلختسس_ ناكر شراح لارتبا ل تينأ

 يلد ذك نآرقرككو تدوصب, لكاتب ليم سين ذك تارك و« رياك
 رتافد ىف ُةتوبتكت ذم اعرض كاري جس سيطارقلا ىف ةتولعحتت ماكي تناك« سيطارق ٌةَتولعجت

 وارصت ل لب اطمكس تحت تعقيدا جايز 7 ُحإ 2 لك كو تتسرو لم درو ايكو راشاركبك ةعطقم

 2 قاد نق هس نجر ميتا لاق نان رز بآتكى ا نب موا «ةايخي د جوك واو ركرجاظوج اه

 -دكءادجاوءايآسدابتشروااكسوموكم ين مكن أ ان ناددجوج كح ىوثش#قرشب ماتت راكشاكب ذيذتو اقل, ةرلش ساب

 اهثاهدناف قل اطمكس فرظو تمه باس ايات حلا قول باك لاري ,كرابم ُةنلزنا باتك اذه

 قل
 :تسار كى زاد نيمار ماما

 0 - لت تس ار فير رت ىلا ذنبا ىذا ني دلار ل ب لي ذ كس تأ
 حمو ي و ىقتروا وتب يكس لا مولع سس تبن خس لنك إذ تتكك ى ادت نب جف نصا باتل نا

 (ريبك) دال تفرغ( نآر )مكر ااوج لوب ليل صاح تداعسو رخو و لب ايندو ني دم

 ةَفظُحلا نم رِئاّطلاو ناسنالاك ِي

 ناميالا نع َنوُفرصسَت نيكف 9َنوكبو نافل جرحا قيافلا ٌمدَقاَنِ ةضيبلاو ِةَّفظْتلا
 راهشلا رون نم ُوُدْبَي ام ُلَوَأوهو حبصلا ِدْوُمُع ُ ا حلا ىنعمب ردصم بَل داهم ابق عم

 ىلع نعم بسداب فاو قلو بنا ىم لعلب يكس للك ىلا
 يفامك نسي داترخي ىلرذقم نم ٌلاحوهو ود ءالاوا تاق باش م ٍليللا لحم

 ايل الج وهو » هقلخب ويلا كلُ ىف زيا ُرْئعَت روكذملا َكِلَذ نمحرلا ةروس

 مول انتر ىلع الاثلا للا اني ْنَق رافسألا ىف ْرْحيلاوِريلاَتظطَف

 ىلع ٍلْحّملا نع ٌوَتلاَو تابنلا نع يللا ُقِف لاَ

00 

 | ىف مكنم قوتسمو مخّرلا ىف مكنم ٌرتْسمف مدا ىح ٍةَدِحاَؤ فن مكن ٌملكَتناَقِلاَوُهَو



 ٠7 هراي عكر ماعنا ةروس 2 مهدها ج شفة لانَيَج

 دالانْلَصَ

 ور 2 1
 ركذلاب اصح 9نونوؤنوؤفل دريغو ٍثْعْبْلا ىلع ى من هز لم بان اا ُدْوُْعَي ىيك

 يبدل اويل ىاديدش لاو
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 ادلو هَل َنأب نوعيات

 تهتك ا ا
 هو هس ثلا الاو لل اك) تنخرد كس روجر كج وك ويلحتروا الاو ل_ اكل تاتاين دل زاب وك ركذابج ول كتب 00

 كاك تا ادئاج ومس ظئادوامفطأ الشم وكن اج يس دوا سس زاروا ف طنوس دن « روا نا مارل (اييج حس ناجع وكرادناج

 رطل دوج هاب كح سون دوت وسكس لمد موف وت سراج لج كلا نابك ولع شا الاو غل كن لاو سرك شهب حس لاو
 ص

 كانا وتطسوو ع او دسم (ح ابصالال< الاوان( را ا

 لوم راو اتبادج لبن تككوكق مر ل ل كند ىو كك ع بشي راع الاو فكك اياك( بذاك

 اكدن ايوا خدوس كس كس تاقوا طبطروا عىل 21 هل ارك اباني زج لكك حاروكت ردوا ت

 لام حس ردقم ل ث تروصوا (ناّبْسُْحسب ىازج فوج ءاباي ع فطيس ليألا تاس بضن ايكررقة باح

 ا!لدسدإ كس3 وقنا بلان لم كل يس( باح )هداك دبس لم نر رولا «اريج ءناّيَسْحب نايرجسي ىااكد#

 كرس سس تسلك يورك هير ذ كس نا كاكا ايي رفاديي دورك تس داهقنس سل جس اهياودردا جاد يكررتم كر 9

 كح اتي يكن اي تل وخل ووك الو هاو فسكت الدري تدق قرات نس مت كش وركل صاع لام ناارود

 كل دابق( ردام) تروس لو محامو ( دوا )يكاد تدعو ل مت مذ صب هلع تاذ ىياوو نو ةسركر روف كل

 2 ام كس هس ءابقؤ حاسس قليح فاق تءا رق ليادوا ءواكت ماما كح دابق( ردي بلص الدوا بس هكرا رق



 42 فلل 1 ا/ هراي (5) ماعنا ٌةروس

 تا(نولواب) ك ناعآذل ملك تاذاكماهدايدركن عر "لكل رمت وكل ل نو ديف لاك وس

 سا ذ_ مرمي لاا تابن كم ىلاو كلا هير ذك ىلإي لادوا < تافنلا( بنا مث 5) - باغ س سااباسم لإ
 ملكهارية ادة د را ١ 0 مها رسب

 5 د د
 + ( مدقم) مث (لخنلا نمو كشك رووا« لس مريخ مرتك "اريج لإ تر 2-2 ار دكلبأ لي لب

 رواه قس نال ذات 1 ع رمق ”1(علط) «<ي لرب تلا اءاهعلط نمروا

 لل ل نوجرغ نيجاَرَعْن اشو نجار“ ناّونق «برث و سءارتبم ةيئناد ناونق

 رواكس كوي زرواكسل 00 إذ مت دنا نية بيرقكتسر سود كيا لب ةسومب ل لوف اش و لج لإ

 رام از كادرأ هس لاح (اهبتش هر لت وتب بام كس سود كيا يس كس للود نارك كادي تاغاب كسدانا
 تسال قا نورا رو ع اننا رمش رح تيرس راو بط ئه اءتس 0

 0 2 ايكو حاتال لج ريم ل اواو ب بويول اتسم رجس مل ١ ( ةَرَجَس تعال ُةَرَمَ

 نايا شب ىلا شاب ا ول تلاع ) كي ك لادا ؟ع انو

 نم فاكس سفك ( ايكغ لح اري روط اخر ركواكن يش وم لين لال و كس درعينو تن نزول كس نولا

 هللا باعكرست دراركا

 ىلع لاو ا /َك سا «تالدبح ءاكرش .ٌنجلاروء < لوا لوعفم ءاك رش رواجتس ىلا ل وعفماك ١ ولع

 يل سي ل ال ل دي يسم :

 رنا لاوك تسقي لاو ولدوا لذ تره دافثتسا لبي ]داب كس كاميا تس نال

1-0 
 اشم روا ب كل هلا نوكول كارا ؟ ل رب ع

 فاصوا كاروا هل 1! ايان ارشلا « لع لايثيب كدشلا تش رفروا نو ة لرفلا يزعل بكف نوبت ككلعاج

 يا نية ايييوجت رع

 ل مع «تّيمنا ّنِم ّىحلا ٌجٍرخُي : اَنْ
 لم ل بارع او ورب ح تْيمروا«و مش ايوم حر ور ذواونومو كلش ل 3 تن سدارم أ 6م تنس يح رواءوم لا

 ولو

 كتلي الا خيصاكل ئاذ منا ج رخم ابك جرخي ك- ىاء< يي ٌقِلاف فطعاكل ا «ج رخُم : لوف ص 8 ا
 ك ركل وك واو 2 ىلع نايباكىونلا و ٌبحلا قلاف ءتّيملا ّنِم ّيحلا ّج ٍرخُيروا اجو: تسرد فل



 ا هراب (3) ماعنا ٌءروس - موده تكلا جف تكل انَمَج

 -هسابأ جري
 ؟طوب سر وي ث اد نابي «ىحلا َنِم ٍتيملا ج رخمو كوس

 دوا ناي كتالاع لكى الكنج تس شي تيملا نم ّيحلا ُحارخِإ ءئونلاو بحلا قلاف لكى شوج
 جس قرورطتلقلاطم لع مومن نم

 ىراكذ امايفقتسا يركب هركهراشاك- كح نوفرصت فيك ينأك نوكفؤت ىَنأ خلا توف رصت ٌفيكف : لوف

-- 

 نيت سنام لشي لابي كلت حبصبلا ىف لوقو نشك صني ردصم كل اوفا ءحابصالا ير دصسم قوق

 12 ساه ٌلَعَجء ابك لعاج كيد زنك نالرواءجدارم يؤ شاكر دصمركل وب رد صعب عسكر

 -ج اجري ما فطغاكل خلد زنلس نا

 دعس بون سوو كف وم لوتغماكل عاج لكك ليل للا َّلَحَم ىلَع . ّيلوَق
 اجب كح جس لاه حس ردقنم الع رضاء لامس ردع نايرجُي «نابسُح م ِرُدَقَملا َنِم ٌلاَح وه :ٌنلوق

 اتومرتبكود إي زول لس ارفع قلت سرد

 م ىرنَف 3 ,كاونِق : قوق

 ج2 2 يه سعب

 2و فت
 م اققوج بورن اك وم اكن لا بادو ءافق وركن اك تلف جراند نأ تطروا ى رت ثم كن كرشم لع تاي آرت

 ياخ دااسنا لثاف فس ىلاقت نتن تايآوروكذن كرهت حس تددقو مءلاثمب# كي اهتادغ هس هد ج كن ويئارخ
 لملم لي كت انارحاو تاماعنا ةئيساهب ناناروا نس مني كس ترف مشوا و يس اك جس ا[رف عسر ىلا نرالعاك كود

 لاق اكتساب كارو اكتر دق ل اشمب_ روا تلى اتماكق اخ نانا ترطفلا ميلر عس نس دكروف ىلوا لن نايا رفرلك

 لكس تددقاا ص ك لاقت ٌةادغ سسوس ليث تانئاكى راس اند اكن الامي ا السور لبيب م

 ومس ىك اتصروا ترددت لاشي با ذس لاعتدفلا سب تيب آل بيحس ىلا «ئونلاو بحلا قلاف هللا نإ

 اديب تخردك مايقاوعراونا تس ارك اهي وك اجا ابد ل دب كنز راك كرك لمت وامتد« لين عسر فنا
 هللا ى نب اطمكس لاا ليث لوم لايلشكروا فساد كس ملكي اندم: كياداعكم كيا ىلإي ءكيا نين زدلبج ءس حرف
 كادغي 2< وم توافت نيت لش هرمووب و ككر كس وليس نت سايت داررفا دهب تخردكس واتت, سلو مفتت

 ' -هسشلاىتردت

 كس لاو لدتا ل ىا ذيك قلو ىل وكم ا اكتادوجوم مازن يضون تاناديحء تاجات« تادامتب كيب بلطم



 (مدج كلج سف كلامج قع ٠ هراي (5) ماعنا هر
 ا قادم روا لت اكجرد للنور جوت: فرط كدت اتس او رازنماي نود قولد قلت وب

 .طاضروا نونات كس ساءابر لمت سكي لل قنا. فيكى ت سرب قم انوا ىتا ماظن ب ترايح ها اكن لاشلا ميمي

 اكتملت ملعب اكس مي ايبا دو ىتدتختاسروا «س ىلا ح ثواكر رب هاد لك ثس دداقري دداقرم وج حساب لج لب طم

 كت كوءار

 لوك ب تغار كرت اجروا تدوس تيغيكن وكس كح ارءجسالاو ذسدكر آرب وك راح بش ةدي»و

 قولو قزق لووجوم لن عب نادرا ق3 نسور ابسرادقمورافر عرشك نارواهذي ل نوت

 < ءاتنا كت افار نركض فوك اشك شوا اور تنجح كيا:

 تاباروا< ايكن ناب ك تقييقحل ياروطبوكى لاضا ت دعه ل تبيآل ا ءةدحاو ن سفن نممكأشنا ىذلا وهو

 «بزيءريو بذيم آوت تذل 0 اح ىت ليا ىلظ يروم 6 لانا عرايسي درك ماو لكلب
 لكم د ىف كيارجب < لوم لشن ل لوز كرو نوقف تك تيئئاشا ذساجادخ لرغمروا قرش رووشروا نم رب ء«ىروكروا ل

 دج قلك لي دبي ثد

 جوز بدات نكي يك لاشي ريغ نسامبغيبم نضال كرطتلَع
 تلك قل احوهال هلال كي هلاك هر 22غ نعل ٌلُكيوُهَو َقْلْخَي ذأ باش نس اوَْلُكَو

 يدرب طوصخس اذهو هامل ىا ٌةَميلهرداَل طيفح هيك تلكَ َعوفَو هردَجَو "هود
 َمْوْرَتَس مكنا نيخيشلا ثيدحو هيا اَمَبَر ىلإ رضا ٍذَِمْوُي هْوُجُو ىلاعت هلوقل و الا فال نين

 »دالة ب طبحا ا ال ةارملا ليقو ردم رمق نورت امك مك
 ١ هئايلواب ُتيِطللاوُه اوهَو اًملع اهب طْيحُي 0 كادر

 ىف ُروجي الز ُهاَرَت الو اهاّرَي

 ننويصحت ع

 ابدع َىهَعَيَصَو هل هر
 ركذ امانبامك َكِلْدَكَو يذُن انأامثإ مكلامعغآلا ثيق

 ٍ ءارق ىفو باتكلا لها َتْركاَذ َتْسْرَ ككاو ا :افكلا مرسل ا تلا نتن ل
 نارقلا ىل َكيَرَنِمَكْيلَد قضم هَل و اشم اذوب دج نيضاملا تدك ى] كيف

 ايطار اط نر زن يطيل
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 وللندنعيوعتيَننول2تالَو لاعتابر رمالا 0

 يقام لقول َنيدامك َكِكَك ِهللاب مهنم ليج ىل لعب نلظو ءاديغإ وذم ايم ماسالا
0 

 ©َنوُلَمحياوكاَم 4 دري درمهيف ةرخالا ىف مُهحِجَرفمِهتَر لع وافر ٌرشلاو رِيَخلا نم ٌٌمصلَمَعَوَمَُل

 ااذ وروح ميكا هيا

29222 
 52 ل ا لع

02 

 مِسِلاَمْعَأب ْميزاجنف اًبيقر“
95 252 5-5. 



 ا/ هراي (5) ماعنا ٌةروس مو (ةددج الج حشف كل اََْج
 000 ل 70 9 2722

 انس ٌةَيِإَمهتاَجَنَِل اهيف مهداَبيلا ةياغ ىا َمِهمَدُع ادهجوللاب ةكم افك ىا اًوَبَضَأَو هب ِمبيَزاَجِيف

 0 0 دامو ةيشان امارة امج ريس سول

 ٍةءارق ىفو ىمْلِع يف ٍةَبَسامِل 9َنوُْؤُيالَتَجاَدِإاَهَنَأ كلذ
7222282 1527 

 56 لوح مُصصَْفأبَْطْنو اهذبق امل ةلومعم وا َّلَعَل ىنعمبّن

 انت هدأ ىا ك1 ةيكاعياب

 حتفب ىرخأ ىفو رافكلاب اًباطخ ءاتلاب

0 77 

 ايألا نم لنآ امب ىل َةباَوصْوُيمْلاَمَك نونمؤي الف ُهَْورِصْبر الف هنع رش َي الق ٌقحلا نع
 ج 22 7722-2222

 َنْئريحَنُم َنْددْرتَي 6 َنْوُهَمْحِي مبلالض ْمِهِنَيْفظ ف كردي ْمُهَوَذَنَوَِرَملَو

 ب7 يي
 قوم والو كس نكاءالاو ذل اري ريب كس ن_وم بة لاسوك نلونبيزروا لول اع أوو : معجب

 2 قى ارب هس لادوا لكس قويت

 ني 1 اظفاحباك قرم و ورك رتب كى ا ابنت ازيا الاو ذسدكا و لان للا كس تدابع لوكا وسكس لا بد

 عدس 5 ٍِ مس ا عل تلعب ربت
 كح لاق متلاء جس ى تيدر كن وم ل تر 7 ١ ت- تعور مرعروا يكد ليوا نتي نين ر لكك اردا اكل ا

 ع

 0 ب
 اك" تجو كثير كن يروا ةرظان اهبر ىلا ةرضان ٍ!لموي ُه ةوجو”لوأ م ماوبر نجس غ

 دوكدن اح لب تار لي دوج حرر لس

 هك شوى ا لادا < دول وم اكن وك ناشي كر ىرواى كو الع لاء و ستوك اعتدفلا ل اكث هوروا نكد

 كات لازوا#ل زم فا بيسمةزوا قس 2 | احا اك ايل كبك ايرواء وم تحي 1

 تراب تن دوا< ماوس د 4 بلطم (اك هكر دتال) إب ل

 كح هدئاف يق غيسا سلا قنا يال ناميا رك د وكن ا جوس« لن لك لال ( نال بناب كبر سراب

 ا انباضرما حس نا وجرواءاكيلس وك بف نت و شارك ا ءاعك
 20 2 ا 7 000 نوع ما

 مت حررط لسن لومت الاو ف كو اك [ف رص وف لب ء ل ومب لبن ار كلاما # داب( نس ) لوب لبنك اركتار ارق سوا اهم

 رثآل ا بلا مايحس ذك ه0

 يىكا لابو اكى ارك كى ناو ءاونا كم

 .رط ا «كع نايب ماكحا هروكن دس
6 

 تباثكل اذ ل ير فاكراك

 دل ل درت( م اس ايس هكا يهجر شتا

 بدوا ل ؟تدابعللال ل ا ع رك اغا

 كس ناوكنلاوسأيانب لش "نارك نااوكيسآ فس مروا د 7 ها 7 [توت ر وظنوا ناراروا نانو رطل

 - ذو لان مكاكدابج مكي 1 آل« لج لبر لاي آروا لح ليد منع ازج كلاما

 تايه هارزناوو لع لحاء لك وتب تم لج تركى رتب هوالعكسدألاوو كن نجوبكت مار وك ودوبتسلس نا ردا: كسي ف

 كَل



 مدد ن0 آل ج شفاك لانَمَج مم ٠ هراب (5) ماعنا ةروس
 حررط لا تس اكيد ير فم كلا كس نااوكل اهئ كس لا حررط ل كس ليك انك لب ناش ثلا حجو لكما ءانتو

 بركس نلاوكن اري ليث تس رلوك تن نا هوجن انج رشا عمريت لل اوخ يدرك ن ير موك اغا كس نلا نس م كل كس تمار

 رو كنس دازم كلمت كس نلاوكن ادد تس هس دالقجوكن ا هد كت تسل يك ووك دج اج اناجركث ول لي تاغ 1 لاي كس

 ىرامج اي دامب كاك اهكهس دكا دي دوز ٌلاتعا لع لومسق قي نس لوبا نكن نإ امك ريم اورو ز كذب لس هل( دافك

 أ كس ديا لايئاشن ككل ح نلا يأ أ نايارور ضرب ننام ونة اجآ ىلاشن لوكس لس لويئاشن درك موج

 لان نأ رفوو بج (!ون ارلستيسا) لوب لاو فس رك ءاك [ف رص دق لين حس احا رفر باطن كن اس انجاح عررط نو و لين لاش

 بج( ن0( لي ؟ىتدس ناماددسك )سل كلا ا سم ؟ رب يك داب كس نامباكس نا لات اج
 هل) تاس ءاست ل تءءارق كياروا كس ل لان نايل رع راق لوا ةطرمت لاه جرر تا تأ

 كلا ذياب ل تس لعل تاس قفا نأ لي تعارف ىرسودروأ اء وج سكب اطخور افك تس( نونمؤت

 « لإ لئن هو تيدا ث لإ ةيدر# ح 0 نلامترواء ع لوعفماكرركر عش (قلام لوم

 هدركل زان هولا هييج سال ل دبى ناميا زل لب 017 تك رونو حس دج لك لين تيبس درب حس قت دك وحل ىك نارا 1ك ناروا

 9س لت درجت م ىلا رجتردادد ل كل ني در نلت لش ارك ناوكنامتدوا كس تسال لن امي بجرم لبي ب لوتيآ

 د ا ل
 عيدب إب «تاوئسلا عيدب وُه ىا برك ف وذجءادتم «تاومسلا عيدب « ضرالاو ---- قوق

 3 عيمس كايبجح لمتس كب عديم قت عيدب ب ٌدَلَو هل ُنوكي ىنارت كى ارواهس ءادتبم تاومسلا

 «ج فرط كل ئاف تفاضا كيش تضل ش تاوطسلا عيددب كابس تارضت رواء لمت تس م
 - ُهْضْراَو هئاومس عيدب لت كلا

 دهس باو اكردقم لاوس ليارصقم كف اضا لسا «قلخي نا هناش نم : لوف

 اكتافصو تاذ كا دخ وتل بتر كا؟ سئنأي لين لاش كت افصو تاذ ادخل يش لك ٌقّلخو «لوقاكماعتدثلا ون

 جست آمزالانوم قولك ت افصو تاذ كادخل نانو تقلا مابا

 هتاذادعام ئش لك قلاخ وه ىاب ضتارتم لماع ئش ل ئش لك َقّلَخ لجبل اعاكب اج

 08 و

 هديقفا داب تيدر رانا :تلرصقم كفاضا لا « ٍةَرخآْلا يف هل َنِينِمْوُملا ةيؤرب ٌصْرْصَحَم اذهو : قوق

 لي ترث آل يهديقغ كت عامجاو تنم 1 ا



 6 هراي (5) ماعنا ٌةروس مم 5210ج سف قل نيج
 - كوم راب تيوروكن ينزم

 موب ءاكو مرت رص م ترروصا لوم دارس احا مدعتسس راصبالا هكر دتال كارو «ب طيحتدارملا لبقو : لوف
 -لا تف آشروا 2200 رئاهدد كاردااكتقينم قات ري كلل ساكس قاب يقالطا سا

 -< نايك ردد كارداي ءاًملعاهب طِبِحْبو : وَ
 .دمحم اي لق : قوق

 ؟ح مبهايكى ا, ردقم دمحم اي لق لابي اوني

 اوم دداصتس كرابم ناز ىك في ب آم الكء روك ياك جس هراشا فرط كتاب ىا لي دفاضا لامك يجب بج

 دهس شام اعتدنا لقا تنحركغلحا؟ ني نشمي" ظيفح.رمكيلع انا امو” ك كوم شارتغا يلو

 ؟<اناءلوكردقم ور بتي م عرف لإ وبي

7 0 

 _كةلحاج اكل يمال لب هَل لي دلوكم نين ايي مت ملكت عنب عرراشم سس ( ليتتت) نيب هيب قوق
 هدع كريما ةبلهس لش ىل راح خال ناآرقتمإ ردا عقار فرط كت إ 0 ل فلرصأ

 ايكوم مت زتغ اكتنقباطم

 .ةرئاق : يلوَق
 ؟اناردقم لوك ف تافه م اع رغم لاو

 ىشمم ميدو ديكوروا هر قو فوطخب لحاء وج تسرد فطغ اك خلا مهر ىلا مشي لا 7 يباح

 دي نييزت لطم نين ةدسبتم

 حان وزجما قرف ناكر ونوم لش لاء باطخس ناتو «كلذ َنْوُردَت المنا ىل: َقِلْوَق

 لي دار ماي كرايم تسد ك.ف ب آسر نأ رفا كن كرش لا هتدفلا شالت نق لكنت يس ايكيا

 فكس نرش ماقالت ديس اجاهكل متسابق« آل نايا كن كرش انو ايا تب

 - رابتنا كس ىذا ملكي رام« بسن كد نامي ردك تاز رخال مولعم يك مب ررك انك تاز

 اذا اهنا مكيردُي ام”ةاجابك و كاتي دضاقت اكموهغ اء ليت شل او نسال نايا ريكو تاز قر رخال

 ردا الا ل يس شارو هذ. نإ سف تح جو كاك ال ريغ "نونه ؤي تاءاج



 مده الج جف كلكلاَنَمَج اكيدل ا/ هراي (5) ماعنا ٌةروس

 -ك سس قد نانيارك كو # زج رف
 اهّنأب نوردت ال ى!ء< ىراكلاماهفتسا املس مكر عشي اه كسب ليا لد كريجلود كل اذ م العشم

 ركلة اج سؤ, اهب ىثمتن الف كلذ م لعت نحنو نوتمتت كلاذلف «نونمؤي ال تايآلا ت ءاج اذا

 د لي ىل ذا مكيسر يمك اديب لك ا لدن نامي يقي كالي بج أ اج 1 تاز( قم رف)

 ام ىا < فوز ىلاغلوعفماكم كر عضُي كءجسييصالخاكل اء سكن ايب حسٌَّلَعَل نن“ نأ يقاوم

 كك( 3) قافغإ تفو لا لعل دواء ونمؤي ال ٌةيآم هت ءاج اًذِإم هلل ىا «َّلَعَل نث“ّنأر وا مهنامياب مكر عشُي
 نامي ًييقيوو كب لب اج 1 كيس زج قرر فكس نادك تل م1ك كح ئروقولا تمل مالكٌلادخ عقونروا اك كل
 وكل ل ءنونمؤيال « خس تارضطخ نب رسفم تروا ءاكيياجومج قب اطمكسرب الن مالك حس لوببج ف ل وفود هراوأرن «كس لبا ليج

 لاوس_شيبب ل وجاكو م فئاتمدلمج لبي تروص كر سكلاب عج اناني قب اطم سرب اظوكم الك ترصقنم اكن ا < اي درا رق دئاز

 .نونمؤي ال ت ءاج اذا اهناد باو اكلاءمهنم نوكي امرك ر عشُي اه اوبب لاوس يوك اتوب باو اكردقم

 قحلا نع ءمهتدئفب لقن ٍذئذيح اًنامك رعشي اّمَو ىاءجي نونمؤي ال فطعاكل ا ُمُهَتَدنفا ُبْلقنو : مو
 .اًهب نونمؤي الف ُهَتورصبي الفم هراصبأو هتومهفي الف

 دوت نبا هلع يوزر اسك اهنا دبايرواركن ءارمتباوك اهّنإ ٠ نونمؤي ال ت ءاج اذهب كر ِهشُي اَمَو

 هرغو ءا ٌرفروا « لع ناكر شبه انك لاك ابك سي ز نءاروادباك جس لوبرع انك ى كت تءارقك ةئلتتشاقف

 كاب تاب بأ 12 وم ة ركل لاطم اكل وز: قمم رف ناك بج كغ لسا« لو نوم بط انك لاك ابا

 هب ولطم اكن دكر شم هيف ب[ اكل وج لش اوخ كون السم تنفو سالك لأ دس نام من ةقوداعكد زج اك الفرا

 باوجك لات "نونمؤي هلعل ةيآلا تلزنول”ايكض مث. ةةفاقفف ب آخ ب اوصرظأل يكس ل اوخ كا« لي دامك هزمت
 ”ايعلاس جيب شون م لماروا ”نونمؤي ال تاءاج اذا اهنامكر عشُي اَمَو”اررفذ_ىلاعتشا نش

 رتشت ّكنأ قوسلا ٍتنإ ل كلوب بكرا« ىك ري تاهت كج ابكذس ليسوا ءاهذب تاس ف اهّنأ
 : ا اروا«جهدئازال ليي “نونهؤي ال” كي ابآن ٌلاسكرواءا رف :كلعل ىا ًائيش

 ريد تاج رك هس هدئاذال لغ “دجستال نأ ٌكعِنَم ام”ايجع ىااسايروا“نونمؤي ت ءاج اذا «تايآلا ى

 ن.نمؤيال تءاج اذإ اهنأ” ب تدارك قل ع فزع لش مالك اهكذ سل اجنروا < ايدرارق ف يعض

 -اهكايدركف ذعتسجو كع ماس ميكر دقمدماز سارجي “"نونهؤيو



 ا هراب (5) ماعنا ٌةروس سم (مذداج) لآ اج شف تزعل نهج

 ةروس ل واح( اد جود فرص لع نآر قانفلي 0 «ٌدجوم «عيدب «ضرالاو تومسلا عيدب

 ذو خا, ع دبم قت“ ٌليعف نا ذوب «عيدب تماللكح لل ىف عاما ىلاعتر ثلا « لابي ترسودروا ل هرقل

 #الاو سكاي كح

 .لاتامج و بير شاك ا لوكاس لا هات ب نس كادي كح لوزجج مات ىلاهتدثلا حرر تكس يب بلطم

 ركل وصيتوكرعاو تاذ سا قو ارنا لس لوك كيوم كير شال ورح او قت تدوخ هوك قا كس شاوو حررط ا

 2-0 او تس دجو لك عرازحا لكن دايو بس دوا: هدركاديبي كى اووملكالاح ايلا يش اكل اوك ولك ا

 هت ل ي كن اطيخ تاقيقترورر كح

 :ليسص اك ىر ابتعيؤر

 را. قلت سيك تدروا تقيقت اد لاسر قرط: كن ادن (:) غبت رصب . راصتأ « راصبالا هكردتال

 السان تاق كجم تانتس تايد اا جس كل م تيد يارس كتم

 اهي دوو تس فالف كس لا هريقع اكل راع ايسر "اوم بسييقن ى اخت راب مادي د دك“ لت كنج روا كس لوم فر شمس داديد

 ا اهدى اولا نع تايد قاع ما داكالاه لين سكى !رلرتسا اتعامل تضع

 وب حرا مللالرتسا حس تربى كا قش ا تم ط> قلى لول مث

 0 اعنا ةروسم كراش رك ا ل ى

 اهّبر ىلا ةرضان ذئم وب ٌةوُجٌو' يس !ةرفتايثا خس ناآ رق م اقع سرس د داك ماكو ناكترادي ديب لش كدت نىك
 كس لامس دود فرط بد 3 اك لومهزاتن ند لاسر لك

 6 نيب لج اجرواراب داب لبي نآر قوج ليت نيئاربو لكل ددارم لابهي لون كوكب لق وراه نك ةريصب . رئاصب

 -هااؤن لابي ىلع ثيب داحا لس فؤاد وا ل ع

 آل انشور كت رييصا فرط كبس دعس داهمت كس باش ٠ مكبر نم رئاّصب مك ءاجدق

 كيان ا ناصتقنووثوواكح رانباحدتاوج روك # ركالجب نائبا و واكس ماكس

 حس ادتا فلتكروارل وخل وك رط اوك بوس ساروا ريح 3م: شي . تايآآلا فرصن كلذك و

 د ل "ا تقي” لئالاو جارة لسروارأ حذر حس قت( هيفي ) كيك سكك تكي سكر را

 3 بالذ ايلات لنمو ىئاد فر صول في ب آك عسي باطم . ليك وب مهيلع تنا اهو

"1 
 انج وج بان ل



 مدرجة آلججشف كلل اْنَهَج رس. / هراي (5) ماعنا ًةرو

 وتاكل وق لوك كا باء لجراجخا ترسك وكل تدع اهيا لب قراهم اروا يدر ابين تح اسكس وكول انتا فر

 لب لوك يندد ضاقت كولا تملك عق اولا ىف كا ءكرادمس يب كس ًاشروا لبريوا لس برايك اسد

 ترصتس لالا تدرك اس لكل كس ساب تسي نقل فانا ماقاشا فوك كيال ةس د د تس

 شار زآ[ى اك كي تاس نا نشر كق تروا دنا كرارة اختنا كس لطب خقركن انا يدوس مداد

 دع اتي سس نأ دق هاه
 كلي اجد نواس ساد لش يس و وم سبا ١" خلا نيذلا اوبست الو

 2 لك ةساج ألك جولك كلوب حسرارلكر تك لماع

 نب 1رتارب لم ذتوربق(كل واو روادوبجم# راهبة وكوو ليد شرو

 :لون ناش

 نام لونغ ناشد اكل تن ا لب اعمكس لوكس راب” ثري د يت ن رين «خلا مهناميا دهج هّللاب اومسقاو

 ابكي ركاعكل يبم رواء كح ًايكبلاطماك لوزا متلك قت تضخ اش امرك ب لسع اك اس ايك

 اوكا ناطر تاو روت كل ورش سن اجد لاك مالسا هودحب كس خل هو كس وزمن ارك تش سل

 2 58 " احوم ل ]او لبيع مالسا رمادى نس ضمك وج اهجحا تبع ول ع جوبر وهظاك وزنا لى ىلوبب لاو

 < فقاو يل وك تس لاحكس نا ىلاغتدثلا كت للا اني دانب زيت وكب سرج ارو اني انباك وسو فصووك ب نورس

 ا تاك دب فما تاتا اع معو جال مق نشوب رطل

 الق قثئدِهلَ تن ارحم ازهرتلا دع لوم مهمكوةطمْامَِكَرناَاو
 كِقدِصب اَوُدِبَشَق َةَنَياَعُم ىأ ءايلا حن تفو ٍفاقلا رسكبو واجوفاجوف ىال زيبق ممج ن

 نتي بناتي مين نكل لإ هل هللا ملع ىف َّق ةيسامل 2 7 رهان 3

 3و ن8 نجلاء م كل ٌريِطِيَس هنم ُلَدْبُيو كّئادعا ِءالْوه اَْلَعَج امك 0-0-0 كِل!

 نأ هياتم كيَرَمَوَلَو معنا ىلا روز ل لطابلا نم ةعّومم لوقا فرعي ضل هْضعَب 75 نيو
 زامموريكو رْثكلا نم ©َنوريفياَمَو ٌرافكلا عد َمُهشَرَّذَف روك ذملا ءاحيال لاتقلاب رمالا ا

 هضم ةرخالاي نووي الَنَيِؤْلا بوله ٌةَدْيَأ برخزلا ىا هَ ُلْيِمَت ىارورغ ىلع ثطع قصت

 هيلع هللا ىلص ّيتلا نم ايل مَ َْرَتَو هيلع اَُيَقاَعُيَف ب ّذلا نم ©َنوُفرتَفُم رام اوبال

 لمس هكر ود وداي ذزوا اجب سل ب



 4 هراي (5) ماعنا ٌةروس سا (مهدلج الج حشف كَل نَمَج

 دا َبيلاَمُهيَتَنْيؤَلاَو لطابلا نم ئحلا هيف انسي الَصَقَم نارتلا بكيل َلَرَئدَلوُعَو
 8 0 ٍديدشتلاو بينختلاب زم نان وَملعَي هباحْشآو مالس نب هللا
 هلْذَعَتاَتْدِص ديالا ماكحألاب كرت مِظتَصَتَو َنح هنأ رامكلل رْئرُعَتلا كلب ُدارملاو هيف َنْيكاَشلا

 ضال فْنَم مريع نِإَو ُلَعْفُيامب يللا ل هب امل ٌعضتلاوهَو باخ صقنب ءب ٌةيملكلَلَوَبُمال يئن

 اًوُلاَق ذإ هّئيَملا ٍرمأ ىف كل ٍمِهِتلَداجُم ىف قلقا نَوُمَيتِي اَبَّنإ هنيد طاليس 9 نعَدْرْلَِي ٌرافكلا ى
 5 رك

 ىل ٌمَلعاو َكيرَنِإ كلذ ىف َنوبِذُحَي ©نْوصريالَم ام نو ْمُدَتَقامس ولك ات نا ٌقَحأ هللا َنَئَقام

 َخبُذ ىل هيلو ماركو 4ك مبسم الك ئزاجيف © وفهد نَعَْيْنَم : ٌملاع

 ءانبلاب َلَضقْركو حئابلا نم ويلعب! اوما اَمُكلاَمَو نيم هتيم ءبسا ىلع
 2222 هج كل |مثينطُ

 رس ام] ةنْيَمْلا ْمُكيَلَع َتَمَرُح يا ىف ٌمُكيلَعَمّرحاَممكَل نيلغِفلا ىف لِعاَقْلِلِو لوعفملل

 ةيابإ روتي سيو 5 ناو وك ا لكأ نم مكل عنامال ىنعملا مكل لالح اضياوبف

 00 راعي مرهون ايا نب يل اه امب رماوقأي امضو ءابلا حتفب نول ريتك و

 أر
 2 اورو مارحلا ىلإ ّلالحلا ّن :ءاَجَتْملاَنْبوَتعمْلامَلَعَأَو مسن كلل ىف تودع

 رفع لسلاح رك ليقو انزلا ليق مثالاو ُهَّرسو ُهَتّينالع "واول ارفإط

 ِرْيَغ مسا ىلع َحِيُدوا َتاّم ناب هيلع اما َنوْبسَتْكَي © َنوُفرَتفْاوكامب ةرخآلا

 هيلعو هدع ىلاعت هللا ىضر ب سابع نبا ُهَلاَق ل لالح ىونف ناسف دا ا ةمغ هيف هك كو لسسمللا ةقيقاستقالاو

 يي ,
 الإ َنْوُسوْسَوُي لإ نيكو ل لِحَياَمَع ورح ٌقَدِفل هبه لكلا ىا ناد ٌىعِفاُتلا

 نور | ملْوْكي] هيف َمَهومسعْطانَو ةتيملا ٍليلحت ىف كك راجي رافكلا

 نلا مروا تسرك ماب تل نا اس درم لب طم كس زم وج لكنا دوا تيس دل

 هو رك حك حت كل يبق تاس ضل ءابروا فاق لب ةيدركقل

 ىككتارص كي آه وروا( تاسع نورت ) ريور 9 دج اسكس رقككس ءاب دوا هرسكلح فاق لي تءارقكياروا

 نايئاد داهم ا رع يفسره لذا مكس شا بح يد تزابغ

 نو داكي وكول نا ف مك حررط لس 00 'نجش ب ابكت لابجج لمطاعم لا كول توداي تس لع نا نإ 3 ري نس تع ال

 خلا سنالا نيطيشروا تاي دانب ن' 00 لو اطيبش ل مس لانا ف ممن حرر اس اي دان

 11 للقرن 5575 يي ب واع وما
 <عأز



 مدد كلالج شف تنَلاْنَمَج هل / هراب (5) ماعنا ةروم
 رةك ردى تأرجك (هروكذث) سوسو يذق وعد تّيغم كب رس جرلا« لسا لج ل بيرفوكن الح مت بلو
 جراد دزوب ( يب تلاح كنا )جايك ايدرل كتارا كك اوك مج وك هريغدرفك شم) ىراوريارتفا كار اوكرافك يس

 هنت مدع( الاب زج ىني تكر سكن اميري تخآدج لوك لوول ناك تروا« متاكد عي تاب مك

 ازموكن لا لبي شادإي كن لج لي ركب اتا ل جس ايان بار ااكل وبن انك دورك ات سبب اًروريغ فطعاك (ئغصتل

 ايكق « لوم لان تيب قايكب لطم ككن ايمردك فقفن ترضخ آروا نباح طق يآ ناكرشخ بجدوا« ابنا

 سنك تاذاىما هو كئالاح لوركب لطول او ف ركل صيف نايمرو د ابروا تريم وكروا ىلوو العكس ثلا ل

 باتل مكون جك ولووروا ء بايك ايكذاتنم سس لطب وكن قب ىج كلل زذان ( نق ) باتل صني فرط ىرا

 هك نكت باج كبر #لابةنآ لل تاج وكتاب لا“ أكس ناددا مالسن ثلا دبع ايدج سكوت ارز

 شلي لؤلاو ن# رك لق شد رإ نآرق مئاذبلء لج ءاج لوثووري رشتروا فيف# لم ( لزم ) .ايكايكل ذاندجتام

 تذارص قريع ومو مادا مالك اكبر كس بآروا ب اناركرارقا اكذب: نقل نار قس لورف اكس نايب روك دارعروا و

 ل ديت لوك كسك باندتقاو فالغإي صقل سماك نا هزيم مل دعروا اًقدص) < لاكتابتفا كس تلاد

 رافك فول دواي ل ايدروا جسالاو ثساجاك ا ع. اجاج ايكةيدج وا لاو لح اك الاد تتح اك اهو حس اماج اهكيدج ل لاو فس رك
 ظحايمك بآل ث داب كس ءادرع لولي درك اس تس نيد سواد كد ثلاوك م موو وألم اانبكاكنلا ب ركل

 تببنر عقلا هدايز < ذاهكموايك شلال ابك س لوبن الج ل 21 ورتب كت الاخ ضر #0
 لإ تسرك ايي بزل عر لئاوع سا هو( جب )ل تاب ى اق ضلي جايك ندرك ل

 لج مدار ىريس#ج جس انناج بوف ىتوكن ارد ايكك ب حس تءارك- سادج اناج يلو خيو ىلا لا بر اكس آن دقي

 م < ايكا يك ذرب مان لا نك < ايكايلماناك ارب روث اج سوس اكس د از ددككيارب حس لن نا انج لي لسا

 مكةامكدحسدوفاجتروب نيا كج بوايكا /مآوم تكرر ناممارب ماكحا كس لا ٌكركا ع تاجا كف اهل سس لن ساو

 ا ناي ليفت ورز ا عيسلا ني ةتيملا م كيلع تَمّرُح (ةيآ) شا اكالاح  ايكا يل مان كلاب لس

 بج قدور « لم وطفل ووو لت مارق ل وفود فورحمروا لوبي لب (تمرح و لّصْف) لئ كك كس ما

 0311 ب تا بحب لع

 عدوا < لح ل كاري رواء ج اك يدر "مارت #راربتت :اوك اكن ايكايدركن ايبوكلوزج نا كس تابت

 ريان لكت اشب اوفي ا ضك سر ااتعا ل راي لاري ستكر يغب سمعك عسب لاحاك وكول حس تبدل ك تابت

 كس ءاي (نولضّمل) لت ةسركءاركوكل وكول شهرا ك ذس+ العدس هريغورادرم قب اطمس شوف كف قف
 بنا مارت لال ( نك )+ فققاو يلوي نولاو رك وايت دع براراهبةيشالب « جس تاس كس ضو

 شجي مزمذنإ>
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 8 هراي (5) ماعنا ٌةروس هلع موده الج حف لانج
 نكي الع ( نم ) دي تس هانكى اب دودج ىتعسس دانك رجا من (ون السي !)<.انناج( يل يوك ولاد ف# ركبت
 دك يك لوك للا جل تيصخمرب ( مث )كيس اهكروا جس ان ذدارم تس مث كبتسايكابكرواءى كس هانكء ديوب دوا لك

 (نزتتوب) يرش ” اكن حس روناج ىاروا لات اج قدازما غ4 نا لب ترخأ نا لن تبا دانت

 اواو ايك عن ذ ذس نال درو ءوءايكا يكن ذري مانكدفلار غاي دمايكرم ( دوخزا ).كروط لاب« وجايك ا يلدن م اناكدفلا

 بذاك لاتقل قتت قفاش مارا ىيروا < لقاك :ةقلقتفةقاقنق ساي ناري لالح وو قو ايك ا يل م ان اكدقلاًانايسنايأرصتقرب

 خا ناار يي دوا بس انركر واهت ( باج معارج ) حس لاالح ( قي < لست امك سس لي لا ( قل ) هي بشالب
 مر ارا لي ركل دايم ( حس من ) لب حسوب الحس داورم تس موون بت تكلاؤ توصل لولب كس لورفاك وتسود

 ل

 07 0 د در بق ٌعْمَج : قوق
 هلم لع نأ تاي نوت

 -ه لذبح اًردَع نيطيش : : قلو

 اندم لتكن اطيخ قل ناانار غلا نو ليتفارم حقل نيطايش كب ناتي يدصقماكذاضا لا :ةَدَرم : يو

 -ح اناجإي دبكن اطيشوك اناس دج» كرس
 دهس باد اكل اوم ليارصقم كف كس ُسِوْطَوُير يف ىجوب « لولا لل
 ملدا وا 0نجوم لب لوب

 لاش لارتكا وكذا حسسسوصدارعتس قب :

 « ٌرِّيَضوت َلُعَج لك انركه راما فرط كتاب لارصتم اكيفاضاك- ترابغ ا « كنادغأ عال زه اَدلَعَجب :

 سنالا نيطليشر واه مدقمج < ىلا لوعفم ىبن لكل رواج خبل جاٌودَع ل وعف*ل واج انج لوتفشود وج
 فوذج لكل رواه لوا لوعثم نيطنيشرواجابكى ان لوعفمل ودع تارفتخ ضخرواءعلدب حس اًودع« نجلا و

 -<هلاعح اًودعرلوب قات

 لش كراع ةدّْرَم نلوم

58 
 -ج ل لومارورغكعسهداشا لش لا مه ورع :ملوق

 رطخمروا فوطتما زيا تعا دوغ ىفصتل يب ًرورغفطعاك ىغصتي اًرورغ ىلع ٌفطَع : ّيِلْوَق
 ل



 مده نلإلج شف كلامج اكلنا 8 هرأب () ماعنا ةرو
 - نلوم لبى لا رت  اكتبس انه معد مب

 9< انك دوش ليارصقم اكفاضا لا «قَح ُهَّلاريقلا كلذ ُداَرُملا : نو

 تح ةس كك لي نوم شا باب نكس نآر قوكا قفز ترضخ لب « َنْرئْمُملا نم ٌننْوكَتالف :ميش
 رم ةقامت اتومب لاذانريي ىق ترضخ اووخ لن ارقاك كل ساق لاى لاوس كف ركب بآل تال اح «جس ايك ارفع
 < بلم ايكاكل

 تانك ع س مكس باتكى ارافك ب داب كس نآرقتيينات قلتم لكس ب لسا ح اكاد :يإَو

 باج كا باطخج لير تل ث مالك كج يي باج ارسود اكل ا ءجس انادكرارقا اكسو :دفلا باج كادوا نب كح نأ

 د لإ باكل ئارافك ارمي ولا
 .هديعاوم هرابخا ةياغلا تغلب ىا 2 طلو

 د رولا بتمرير شو فل رس حس ماكحا قلت كل دعوا تيعوم قلتو اًقدص ؛لدعو اًقدص مل

 جسد باوجاك ارتخا ليا كسكس مل اعرض كم لعا فس م العشم :ملاع ىا : لو
 ملعا لابي هلكالاح «وحنلا ىف ررقت امك لحكلا ةلئسم ىف لِ ايو لب صنرماظم ا ليضفا : لا زنا
 < ك بضل ب لكل ضي نه مكتسب دهس بصك لضتي
 به 4ك ملاع لم قتملعا لب جلب وكس وو لك م لعا لضيي نم بو

 1 هد م

 وفل
 ناكرش كاك ومروكن ل لبث, ب لصف امج ار وكذب سي لب, تيب خلا ةكئالملا هَ انتا ْوَكَو
 ا اجايدانيراز تشكر از كير اكب رع اية اجيد كاك وسءافص وولي الشمل بط زج مات بسجل

 كس نيكرشم ىلاغتدقلا شاك لوب لاخي ل  يصلشأ نيم ول اج ايدك اريمراومت ركاشب اهي كح فارطا

 هس ال ناميا يك وكرشنروا ىفاجوم ماحتسجت كح ةييبسدارر فر ماظري دختاب كافل ب آي ر وظل تنجج مانتاوك وز قم

 - اج وم لطتاح تندم السا ررطسا زين تب ردن لل ابر لوك

 نااسآركأ شعر طب ىو سالب نفوس نار رف كن ارك كج ار داج يامر ف لع باوج لس شئ اوخ كن يتم
 مانت ديشزكر وا سنك تاب ح نازكلكع لورق درصروا نب رك إب رقت ل كتلاسر كي ركنا شرف

 ثا وك لول حجو وانعم تنعتروا دارهتسا موس قب اج اي در عكر كا نش اس كس نا لس كه عز وكل ون

 ناوكى جس فالغ كس ماظن ىئيوككروا تم اان ئجاميبا نيج انلس اونم قرب ز قاس اي ادخل بلاء
 - تك لائاسول شك ل



 / ةراب ع5 ماعنا ةروس سو مده تتلالج سف كلامج

 كروزاك دج ذيا شلي اقعكس ب ركوب قضت او نتج يطا شركاح 1تب خلا ىبن لكل انلعج كلذكو
 شا ذرب« هس قد غدت اساس قب آل + لادا ق لكي هب ساب لوك سدوم ة نيج سد
 ماكل انك شك سا لن دق ىلاطيخ مانت 3 اغا 2 ل ذ_اهكو تسادواروك اين درج ل وكت بسج كت ابآ انج كالا
 00 هنن

 لن كراج كتب دافيرت كت لالظو تيادبء قدي رول لمح انعكر مئاقملاع ماظن كيعبسج كس قير وظتموكا

 كساب ”ةداووك وكول سوات اف لكروا لن سك د تس نوار رفو دوب وكي آن ب دتاعمو نك شتي يآ حرر

 ماب سنلاو نبا نما يشةليكدساف ضوغ ا « ل عر فركاك تدق ىلاطيخ لب اتم سرب حررط ىكا ين تسلسل
 هدايزعس قد بير فكنا بأ لحاء تختا كس ىفي وكم اظنروا تستمع عا ىدازآ يت هيي كن ادوا ليث لس لن واق

 - لي درو ريتك اد فوك ءاعم كررت عطس ءارتفاو ب ذك كادوا تسنلا بآل يزين مرت

 :لوتن ناش

 بدرا رقشرلاانوكى لس لي باكل بارك تس كابي حلقفقفف ترضخ[ لكن يكرم مكس ىغتبب هللا ريغ
 هي ساء كس لب جوج لئاق كس فج ىلا مالك ناآرقروا نقب ىف هح ب آكلدلمت قادس دبى مالكوكن آر قد ورك سا
 للك تلاسرو تموت مرقم نايمرد دابر وا سرد 5 لاح اكتب[ ساء رف لان تايآي هذ لاترتا

 نا ل قاس رع حس تاادع كن املا متل صيفاكفالتخاو را زف لا رودرككم مترو لوبج كدماكل ا ليي جس ارا غو فالتخا

 لب وكبر عل اع فرص نس لضجس ذايقا اكن آر قو لي دوج وم لكل دوا تدبش لاكي سود لاه ردك جس اك درر
 هس دامك 4 كلبا قماكت يآ تروس وجيك لمالك اقوم بشوكى لي نس دج ىلا مالكا سال ايل ختم اعماق
 «للا ناجي اكل كس ذ دكا جامددا ةيسد تساقوك تقفي ترضخ آل كولو رواءابر زج اع برر ارول لب باو كس لاش

 هت لوم كيا كك كباقم هس نآر كلك تابيلا قا تل نا رز آت* د الوا

 ا كيل ص ميت بكة سى كا كيال ؟اهقدن لاك نقل ودق ايكم زج: الكي اني درك يك نب تييآ لوب

 او حس تلارع كن املا ما تنقيقترو يي« اجوم زج اعايند قرد مللي بر اروي لي لب اقم كس مالك د كس لس
 -<س مالك اكدت اشغل ثشا نآر ثروا لوس كس شلاةقفؤتي رك لم

 :طلاغم كياعس بشاج ىكرافك
 جدال نت اه ها ةيشيب لم لولو كس لواطة دافك

 اد قادوبا ؟ حس هجبايكاىكاوبب تاعك سد كك 1 با



 مدي الج شف تنل انَمَج سا 4 هراي (5) ماعنا ٌةروم

 ليوم ل زانت نوكر شملا تع آارري ىاايكل تبرع لب تمدخ ىف روض” نون لس ضن
 هب لاا ذيله قدام رف ن ايي ليسن ىكمارتو ىلاطع سن نآر قن ىلاتتدفلا جس نامي راتب نآر قو نارلسم تكي لستاح
 -وركش تاقنلا فرط ىك وسوسو لس لوك شسرواو رسم بش اكذسوم لالي مارتروا اكس وم مارب لأ العوم لع

 : ملكك روب هن يتلا كورت
 هيروناج سترك ايكي دمكفاص لم «قسفل نو هيلع هللا مسا رك ذيل امم اولكاست الكي تي آو:

 دل اج يب درك ير مدن كس لسلاح توج مولخم بسس نم لح «ةاعل د حسوب يك ايل م اناكدفلا( عن تن

 :كلضاك نلاقي راما
 راج انامك سس او: ايئءيك عن ذره كس مناك فاوكر وفاجج لسد كهعس ب ككسم اك نات نيب ريبس نبا روا كت ماا« رمتا ماا

 تس تين » وكر لرتم كت ار ظن ناءايكدمم ريباك وب اي وجايك ا يك يبا رصتق_كرظن عطس ساء ل

 :كلسماه لئلا لأ اممم
 < :/ جنك كرون اج يبا كوم كورتمدنلا مم انايضركامك جي كلم 6 نلاقي كل اماما

 مت ناين ةيمستلا كور تم حف ترضخ[ ضنك يبارك يت. رف قلتله ريرج ولا ترطعح :(فلار

 بلق اهب هس ناب لي تيياور يأ ( ىف راد )' جس دوجوم م اناكهثلادي ني ذ كن ارطسمرم'”ايا رف فس يآ ايار ف تاب

 < افلا

 دقلا تتقو تس ل عز ذل نارلسم ل 'ا, رف ةتفاقفن ترضخ[ لكن ترف ةقزلتاةقاقفق لابع نبا ترعح 1( ب)

 (ىنطقراد) لس عك م ناكر ظناوكل عا يبت سس اج لوم ال مان

 :كلسم 6 قادس ميو مام

 < قورمعس كلان ماءاوج جس ىتو كلسم اك لانة طاكتت هفيطعولا ماما

 :كلسم اه نلاهئئط[ يق قثاشم ا

 اكروفاج سا وف قلوب كزتو بس اي ورك كرت رق كلما مسك وب نحل عن ذاك ب كلم اه لاقط تت قفا شرما
 6 يشل لوم لت طلسقتل قلاش ماماروا ءعساتونت مان اكدتلا لع بلقاس ناضرب كس 51 نلا ع تسرد انام

 عادكح مدمزأ



 4 هراب (5) ماعنا ٌةروس ما مدلج تلال ج حشف رتل انَمَج
 قلاش مانا ء يك يال لقب اك دس اعكش ل تيك »روك ل عاني تلد دارمرولاج اوم اين ذي ماسر

 -د<ايكا يلم اناكتئاريغ لذ توبي سم يب تحل وكر وفاج سا ققامصم كل تس لام

 نيالا ويومين ةلالدجَو ىدبلاب هلي : ب ايم َناكْمَوَأ ريغو زبج ىبأ ىف نا
 نمدس لك ا

 وهو ا ا دك : ِر
 ٌئِصاغنلاو رْفُكلا نس © َنوُلمَحي وئام نين ام َنَنرِفكللَنِيُف ناميالا نينسؤمنل َنَيْزامك َقكْلَذَك لرفاكلا

 ناميالا نع داب ب مربكأ ٍةيرَك لك َقانلعج اهزباكا ةكم َقاَّسُف اننَعَج امك كيد
 ل مدعو 1 0 7 إ 2 هش 1
 ىلع هيأ ةكم نه ىا مهنا و كلب ©ٌنورَعُشاَمَو هبيلع ةلابو نال مهنا َنورْتَمَياَمَو

 ىخْؤُيو ٍةلاسَر ملا نس 3 1َلَسيوأآَمْلْمِعقَونىَتَح هب َنصْقُت نلاوْلاَ مدسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا ف قدص

 8 سوم >< و2
 فثيحو دارفالاو عمجلاب تأسر ُلَحْجب ثيَحْمْلعأ هللا ىلاعت لاق امس ٌربكاو آلام ٌرثكا انالانبلا

5 

 يس 11 َمِئاَصلا ِعِضْوُملا ُملْعَي ىا ملأ هيلع لد لغِفل هب لوعن»
 22 ا - 0 ا مسج ا 5-6

 ىلا رورو اناَمِيْدْيِدَم ٌناَذَعْووناَدْنِع لذ ٌراَعَص كلذ مهلوتب اُْحاَن ورح نيرا يصب 9

 5 ىف َفِذَقَي ناب مالسإلا َرذَصَحَمَي يوفي ةلاورْمف ممر

 كيد نمو ص 5 سون 2

 ةيدش اًكيَخ ِهلْوْبُق نع ديدشتلاو ٍبيفختلاب بح ةرْوصلَعِجي هَلِضْينَأ هللا ديمو كيدح ىف دَرَو
 2272 2آزآ

 مادا مجيفو دعاس وارق ىنو ٌدصيأمف ةذلابس هب تصور دعم اهجتفو ةفص ِءاَّرل لا رسكب ٍقّيضلا

 َكِْذَك هيلع هيدشل ناميالا تيك اذا ٍيَمّشلا ف ابنوكسب ىرخالا ىو ريع صداعا
 اي هيدع تنا ىذلا اَذهَو © َنونْوياَلَنِِؤلا لع هكئَبَسُي ىا ناطيشلاو وا باذعلا َسِجلاهللاَلعْجَت لعج

 َكّْيَر قيرط ظاربص دمحم
 رك للاب اوُصُخو َنْوظْعَتَي ىا راذلا ىف ؛ لصالا ىف الا مادا هين تركو "مول تيا انين اْلَصَف لَك

 رنتي زفر مم 8 ااَسلا ى ءا رورو اهب نعمل مهنا

 ٍ ةنخلا للا ىل ءايناو نونلاب مهري ْوِي زك ذا
 :| نسيزتب ٌسنالا َمََمْنا م معزمامأ نيذلا ْمُهْيئلَوالاَفَو مكئاؤاب

 36 ةميقلا موي وهو "تلج قِذّلا نلجأ انْعَليَو :

 ىنلا تاقوالا نم هللاَداَساَمالااهيِفَنِهِلَخ مواد ٌمُكبِوْفَمْرَتلا ةكلملا ن ناَسِب ىلع مهل ىلاعت
 اقنع يقرا اكناف يوكلا يرش !ابهيف َنْوُجرْخَي

 ىنعم ابميف ٌلياعلاو ةنمجلل ةدكؤمل لا ٍلاحلا ىلع هَبضنو هيف جَّوِعال يقسم

 مل سنالا ةعاطب ٌنجلاو ٍتا

 ا 22 1 5 0 ٍّ

 ون ٌرْيَعفبَد ْنَم ىنعمب امف نونمؤي مهنا ىلاعت هللا َمِلَع ْنَم ىف هنا هنع ىلاعت هللا ىضر سابع

 | نعو ميججلا ىلا ل مهعجْرس نأ مث ىلاعت



 000 3 م. هراي (ةو ماعنا ةروم
 ةّيالّولا 50007 ٍرخاعبَب مهسضعب ّنجلاو سنالاة امه بنك قلازوو هاشم 12 نثق

 .ىِصاََمْلا نم نومي وكام ضعب ىلع ىا اع نيمِلظلا صح

 ىو و در 0 نا ب
 مار وم هدرم حجو لفل ج شنو وايل « لوم لزان ليش داب كس هرييغو لمتولا ( تيي؟مرتن 1 )روا : مج

 روث لا( قم ) وم انلج ناايهرو كس وكول لي ور كك ج ايدو ايناوك ار واوم يدرك رز هجن رذ كس تيار وكلا نس

 اب كتب لبي لديكي راعوج كس انكسوب جدئاز ( ل ظفلاريبج ا اميا ( روث) هوروا ءوم انك وكل طابو نتن رذ ل

 طا ايكاب داني اننشوخ نارا كح كس لونضوم حر 700 ءاتكسوم سيئ رفاكدورواوماحاي نوت لكس لويليران؟ و

 تدع قف افوك وخفت هلك فس مت رطل روا ليث كك تيبس دانيانشوخ ىصاعمورفك قس لامعا كس نا ك- كس سور
 71 1 اورج ذب كح لا لبي قرب عرررط ىا ايد اني ( كس او ذس كر وابن

 وكن لاروا جس الاد نس ذي ياىت نلا لاي داك ارك كس سا ليت جس ردك كت اسوق يس كولد وردوا لي رك كل ابو كوله دك اج

 لوك تتقارص هيفي ىف ” تارك لالا وك بجبزوا نأ احا اك زلم بلا مترك ث تك علا

 قود الطاوكم كال آ تروا < ىلاج ىدوك ولومر كس دفلاوج اج ىديدت تلاسر ىت ىياوكم تك انه ل الدش نامي

 اىفياركج_انناجرتبم ىلا وذوكت اب لا ايار فذ ىلا هترقلا« لك ذب لظرمتروا هدايذذ لن للان تس نلا مترك ل ا سا

 ابرركت الد ملعب ل /ةجسب لون الا ُثيحرواءجسدجتاسكس دارفاروا عب (تالاسر) جيل اب كس سرب
 دجى ا 5 نيل لا توليدو: ايد هنن م اهيابيالَج :

 يانا ملح .اًنناج بوخوكح وم بس انما 2

 تقرا لو بسك را نإ زنك دثلا ايكب ءاكترا اكمرج ركب ا تاامبلاو لإ

 لش لوكس لاكروط ل إب« اييدل اوك ليكم سوك يح كس سا أس ان اجاشلا رب تي ارب اوك لس وس كوم قتال ب

 رواءباومدراو ل ثيب صال اهيجء عثر ,لوبقوك( مالسا) ارواب اتاجوم هداشكل داك اس قف كلل *< اي دلارو

 «< اسكس دي رشتروا فيت (اًفيض) < اي درك تت يابن تس مالسا لو وك سكس سا انباجاكروار عبس شاول ج

 كس (الماا) جبل تغضب دولا جد دصموت ارك أكس ارواج تفضوتا مكس رس سءاد (اًجَورَخ

 تانك وم مونعم لول وكما تيوس قداح دي لا مالسا ولع اتا ايانب فلكم اكن امياوك ا بج( حس ىنروض

 نوتروص ل وفودروا ُدَعاَّضَي حاجب كُدَعّصي) لش تءارق ل يارواء سيدرك اوري فرط كن احآ (رور كاك

 ءادقلا دنا كسرولدن لع دخت اسكس ناوكت كس داص لن تاءارق رعود ( كيل )ردا ءجس مادا ليد اصاكء ات لب لمت ل

 < تءاراصديساكب رست ىبس دم تب لسنة رجس ا دوا بس ايي درك اسم وكن اطيخ اي وكب ا ذعري لاولاو فس الن نامي

 كح خيا < هراشا ما لئاع ل لادا ع حسبو لك وم رك مل ا” يشي راءزلا 11



 4 هراي عكر ماعنا ٌةروس الذ (مددج) كتل لاج شف زلاثَمَج

 ل لا ذاك تلات لسا لي لما حس اي درك ن ايي وكل وتوك ويك كس ولا نسل "لص تم # مروا ءحس دابا

 نادل: لث تس ركل صا عع تاي آكل يك يدجو قت واء جك نوظجتي لص لش نورك ذب حس ماا

 وردا كن د سما تس هو اما كس نلا جس ىلواكنلا تو روا ع تنج نثر كاك انس اي كس برك نا ك- كسى

 لونساج اهك حس ناولاك دل خرق ول تلي افلا قش حتا سه اي دوا ناو كس ليل وبسس نات ناد ل
 لكلا ف لونج تسودوو كس لوتس ل لاول نا ءايلانب هرج انياوك وفاسنا سس تب هير ذك ءاوقا فس ةتعانجب ك

 كسي ولاا( قتلا احلا هدتاف بوتس سرسود يأ فس كارب حس لش ماكر ورب سراج ساكس لبا كت عطا

 كح لولا ( ياما هدم ) لس تانجروا حس جو كف انبانشونوكل قول هس لؤفانا كس لونج اياحغا هدم اف حس لافج

 تح ناداكت م ايق هوروا لا, رفررقم كل اجب فس ةلوج كك حني داعيم ورقم ما ىلبا مترو ءتس جو كس قدري نا

 ششي ل ىلا مي اكن اراب” كيرف تس طساو كح لاوتشرف هس نادفلا جس ترص ههنا حس باج لك ايلا
 اهيبج اكدر مإب سمن# ىلإب مك غلح ا سلكتلا_ 1س خي ىفإي رك تدم لا دورك عساهطلادك تدم قارس:

 نا ءاينسا يب كس قورم يتناك ل ابع نبا تررطحر وا“ كوم ىاو فرط 2000 ”ابامرف نس لات شاك

 لح نم ءام( ل تروصا) ةاكس لال نامماوددكجسانناج ىاتفلا لش هس داب كس نتج لش سداب كس وكل

 نوئاستا ن كايفةةررللس شن 0 ارواح مرت اب كس قولا منلح ل تعض با بريق اكرم ل

 ناهس ناس كا ' دانب راكدرم وك تنتاك ومل اف ضب كج عرررط ى ا اني لاو فس رك لساح هدا اف حس سود كار جرو

 -ك 2س كا يموج تجب كدب لامغا
 و هم _غد 2 0

 اشي يبس يت 3 9

 000 د نال ُهَدئاَز لم قوق

 تفند ع تاذ تار لالا باح آم زالانوم لم تاملظاكت فم ون

 كس هب رقت كارو كوم زاجروطل ليت ل دع ديز ةغلابم لل ب تروص لا ردس» , فيفختلاب اقص : قوق

 - اوم يشم تنفص قوم رت اس

 تيار ذقح لاي روا جس ايكوم اديب نات اكم يأ ليج راركتيسس جو كافغل ف اتخاظيصت اك »شم ترفع ارلار مسك اًجِرَح نوف

 كوم ةغلايم لم ومر دصءركرواءقيضلا 3 دش تكد بحت كة جرح لي تروص و ؟ا اه ذي دختاسكس فيس ءارس
2 

 -- لءافب اب دعاضيرواتس لغرب ! ءُدعَّصَي :

 2 ل ةرصنلا”“ ءاولا حتفب ةّيالولا نم



 مدد آجل انَمَج 5  هراي (5) ماعلا ٌةروس

 ده اي درك تلالو لش حبإ ىلع | وقام مرلا يلع ف نصمم قش كا « لو بسانمودإب ز تس رابتعا

 تس

 رفكر فاك كل اج ايريس هرتز وكن يؤسروا تيسوكر فاكس ىلاهتثلا لش تي[ ا (ةيبآلا) انِبَم ناك ْنَمَوَ
 وكن مؤصروا «عس اتم دابر و تنألب هيت اك م انؤي كل كو حس لج اترج نلقي لمي لوي داو كيران كت لالض

 تيار نامياهدروا ل لاجوم نورك كس لا ليهار كف كرنز حس نتج انكر هدئز هب دذ كس لاميار وف ىاترثلا

 لي تابآ كسب“ لكن ةرقوك ومنا سس لام اكو يلايماكق يمد واس نيتي ب ووصقل رنه كور نزع اكري تار كس

 ته ايك ايار ف نإ

 :لورت ناش

 مكس اهك فس ضتروا هس لوم لذات لت ساب هك لت اويا روار مت تررضت تيب آي كج سابك س نير ضاحك

 فك مايقريسم مال انتا 2ع لاق نادرو دا ننالجس لوم لان لي داب كس لتالاروا هزمت ريما تر

 نرفاكبرا تب نعت هدئز لام كم رؤم فس دلا ليي لمت جس لوم لذات ل داب كح رفاكروا ناطر لس اوس

 يك لوب دم

 :لاثمليا لل وج ليحروا ىراكم كل ورفاك
 نادم ةنساب لت ماناشنو لال نام تيس دان رو دذا د يد ناشن وكب جاكت نذارص ى يلي ايا رفاك

 ىت ىلاهت ترو إب لبس انس ماي قاد ىتوكمت حررط كل ورضتروا لوم رزان تنس ر فرب وا دامب بج لن تلح ركن قي تن
 ىف اوربكتسا دل انبر ئرنوا ةكئالملا انيلع لزنا الول ان ءاقل نوجريال نيذلا لاقو”«لم اب آدم اسد دام

 عناقر) .اريبك اًرتعوتعومهسفن
 خخ رس وقس “ل هرفاكدارمجس تت كربكاءرباكا (ةينآلا» اهيمرجم ريكا ةيرق لك ىف انلعج كلذكو

 فلكي كس نا كوكس جس رد لومتروا ماع“ لي تس د ل لبق لبي تفل املك تن ايعاددو ايبا قمل

 «حسدابتطا 1 تمماجو ىلا دئاخروا تلود ىواين دري روطم اع كولي ارواج ايكا يكل صاخر وطب اكن ك- 6

 تش رف لاي كح نادك جس لوب لش اوخ كنا« لين تس +: ذاتمم كك ل تقليم لس للا« ل تس + لايام

 ماك اك تدقلا ليي ؟ س اج ايانب توك سد نر كل صيف لكالاح ةساجاعكر تدب راتب لوس نلادوا لين ركل ىو

 و ارم هولا



 ١ هراي (5) ماعنا ةروس ااه (هذدلج) تكلا اج سف كل انَمَج
 ؟ مر واكد م تسرق و فلا دبك بانج

 ردا مولد ادخلى دب تبع يأ كف اننا لس م! (ةيآلا) سنالا نم ترثكتس! دق نجلا رشعم اي
5 

 /لاون» نإ هش كك نلايب بلطم ود هس سا ؟ايلل مساح هداف ايك حس تسود كيا ذس لاوانا دوا لانج هس ايل انب درج

 حب باطم اكذ_اهثاودئافحس لوكس لول اناروا انثى صاح لتس نار نب راكوريجاني وكلا نانا وت اف حس لانا

 ل وره يلا نان امك سيب باظم رعود ايلركل دق سوبا تن يك بتر انج هن شوفوك ومنك تس ناس اف طيش
 ل وكل وانا هس تانج مل يدك ليتلاج ىليجب ري روس تناك حس فرط تانجو ناييشرج سد تسكن دقن

 وا لث سم زودنا فطا حس لوب لوجتددرل نيب كت انج ناسن مكس. انما هدن فاك وف نارا ءاياملا دم فرك انب فولو

 - نت سرك ضاع هدن اف ويشد سنا كوس مل اك

 شالا نفاس يا يسن ميكا كنف ليم مم كيايملا سْنإلاو نِحْلارَسعمِي

 0-2 و يقي مايلع نوصي ميوق ق َنْوُعْيَبُيَف سن

 ونسوي ملف اًينّدلا ايدل هوِيَحْمْهتَرَعَو ىلاعت لاق اغلب دق ن دا انيق دهمارلقاذه 3

 دال ىا ٌةففخس ىهو ةردقس ماللا ْنآ لسنا ٌلاسرا ىا كي َنَنِريكارتاكمه : 0 ٌةٌدِهَّسَو

 ءاماعلا نم للف مهل ني لوسر ميسا لس د ياماما راد كي 2
 نوعا كيمو هدوء هويات 55 5 ايامي ءازج كطيو

 5 ةاَمَباَممْكِدَعَب نم بنص دو و كالهالب ةكس لاعا اي مكيف َنِإَهَمَتل

 مالك نوغمسيَن كولا هرذن

 كو
 ءاسملا 09 ةمحر مكانا ىلاعت هنكلو

 0 مهل لق اناذع َنيِتَئاِف

 ا راَذلاٌةَبِقاَحدَ ُنوْكَت ملعلا لوعفس ةلوصوس نمو وُملََت فوق ئتلاخ ىلع لِماَعل مُكَيَناَخ

 08 نورفاكلا َنْوُمِلظلا ُكْعْسَي : هيكل 5 معنا ما نحنا ةرخألا رادلا ىف ةدومحملا ٌةبقاعلا

 كاسملاو نافْيضلا ىلا ْْفرْصي اَبيِبصَنِاَحْنألاو عررلا ٍثرحلا َنِم قلخ ًاَرَداَقِموُلِي ةكم ُراَنُك
 3 .ددداب ماهل ادم ىلا ؛نْوْفرْحَي اًبيصن ْمبِئاكر شل
 0 ةؤطغلا ابيك نق ئش هللا بيصن ىف طتس اذا اوناكف '"نياكَسقِلاَذَهَو مو

 القمر نَا ىلاعت نات امك اذه نع ين هلا نائف كرت بيحن

000 
 530 درجعمب مكْناأَمَو ةلاغتال آل باذعلاو

 أ

 ىلا ْوَلاَلِإَلصَيالَم

 3 0 اذه اهكح 6ّن نتي نشب ءاَسْمفإكَرْس للضيوف هر َنَكاَمَو

 بز عاف عفرلاب نجلا نم مهو رازلاب هيا لق نيكِرِممل َنقرْيتَكِل نيد ركل د



00 
8 

 مسدس ل الج غفل نجع 3 م هراب (ةرماعتا ةروس
 ٍففاضملا َنيِب ليضملا هيف ةعفاضاب تاك _باعو هالؤالا ىو لثَق عفرو لوعفملل ِهئانببو ءاّرق ىفو

 رام مُهوكلمُي مهول هب ْمِجرْمأَل ءاكرشلا ىلا لئقلا ٌةفاضا ٌةْصِئالو لوعقماب هيلا 0

 رج فرحوا هْنهاوْلاَدَو © َندركَفَيَم 11 م

 ايت تدب مباع دو روش رغم رانا رسخ س17
 ديديطمأ هبا هزاز ليابعتلس هول مك رك وال تاو ُنِياَوعلاو بئاؤسلاك بكرت الف

 ةميكملا ِماَمَْآْلاوِط ِنْوَطبَقاَماوْلاَ يو

 قفرل ابكي نْكيَنإَو ءاسننا ىل ”اًجاوأ اََعمّرَحمو اَنروُحْدز لالح ٌةَصِلاَح ئاحبلاو ٌبئاوسلاوهو

 ؛ءاَرج ىل ميرحتلاو ليلحتلاب كلذ حا 200 هيف هريكذتو ٍلعفلا ثينات عم بصنلاو

 تهمس ٍدأولاب ممُهَدلوَأ ديدشتلاو سيفختلاب اَرَتَكَنْيِذْلا َسِيَحْدَق هّقخب 6مْيلع ونش ىف
 ع 2و 27 3

 6 َنْيِدَتْمماَرآَءاَمَواَيْدَصْدَك قل دنا لعْكَرَوْفاَ عب للامم اماومّتح ومدح 08 رول عرج دا

1 

 2 دس 5 زيه سلا تيس
 تلا وا دابق 1-2 كل وسر حس لهي لاب #دابتايل !وموركلس لاو نا : مطرب

 دام وافياددا تنس ماكاك واس ( لانا ) جلت دان هاو فذ ركو اك آو تحن“ سراي ع قداصري لوث انامل

 تدوم (نلاب) كح لات كدا

 00 م ودوم بج

 ناد لاوكمنروا تس انسركدح ذب لقبت آ ىريموكمثوج كن تس اين

 مكس تسجيلا انجيتكوك ولوسر تش رف اكد وكس ليد قئاوكف ذالغ خيا هوروا «ةسال ليكن امياوو تسمجو لكل اهو

 نا هدوم يك يكد لوسر لوك اي كس نادك سومر هول «اتباج سير كاب لي لاح ساكن ولاو قبر اكسس

 كس تلك نابراكي ًارواءىط_ءازج( ل ل الرو بلل ند كرو را وقال ركواك اوك

 هسا هسالاو تضر« هس تابع اروا قولك يا ب راكي آروا ج-دختاسكءاتروا»اي (نولمعس) < رف

 قرسودول تك اريبج داني هفيلخ رابع ايوكق ولك رعب تداههروا وكت سيئ كس رك كالبوكم قلع اههوركا لكلا

 روا تم ايق لمس اندقي ءاحكر لاب وكم سس لضخ اا كالب هس لاوكن ن < ايكا دبي ح لسكن ومو

 لك سيلا ق تح بازع دام مشو ل او ذل رك اع( وكمت ) مرداس لاوغآ انيقل هو جاب راج ايكو رعو اكبلا

 وكمل وبلا درك سي قف رط خس لوب سل لس قير طن ا عقر الكت بكت نا بآ ( كيسا ع

 ماجن نوكل ب ترف[ لوعفم اك ن وهل عمت _لوضوم نم ؟ رتب“ م اهنا لهي ترخ ةراداكى ل اكيئاب وب مولعم برق

 كلوت كادي كدقلا نس هككرافكروا كل لون بايماكر فاكملايندك مس تاب « مناي مت ؟س رتب حسابنا كع
 ا



  هراي (3) ماعنا ٌةروس نها مدد تلالجهشفكلاْنَمَج
 ةيادصح كادوا ل تركي ررخ كك كس نوفيكشروا لوف اربسو ووك مخ جس اير تم عل كس سادصح كيا حس لوي وم
 ب كح هاب له تل لت مي دوا ءلإث تلك قرن كس مادغ كس بحكم ووك ج ايكر رم ل كس لوروبتم

 انام ركب 2 كس لاقي لصحتك شارل كل كس لودوبتع راه يبدوا سدت سك ضو قفل ءاذ معز)

 كيج هس ذا حس لافلام كروا ةيسدوج ل اناج ركب حس لي خ كس رثلا لير صح لس لاقت رك وا تيل اهنا

 انج ككل وتب كس نا وو جس .اتوم صح اكد دول نيب للا هو قاس انو ءدستح اكل وتب كس نلاوجرمي «ا ا, رف نس ىلاهتدفلا

 تب سرطان قكى داني اشيخ كل كس نا لب زج هدوك ار رواه هدي دئجل نر دق سين سكك ولي رلصيفت جس
 2 خرا ىاكر شو هس دانبانشف فس لودوبحم تكس ناانركل تورو لوا ىللا هل رؤ كروكر ورتز كس لوشن

 ( تمج» كني )رو عفر كس لقوا هت سك ذيع لوب نيو لي تءارقليادوا تسبب كف دم لافاني تاس

 هك يلا فاضمروا فاضم لبي لا دوا تس جي كت فاش كا ءديت اسكس جك ءاكر شوا جتا بص كس دالوالا

 < توي كف مكس نا بئاج كءاكر شت تفاضا ىو ع لئات حاب لوك ب ارواح لنيل وعفم نايسرد
 نلاروا لبث ذبلء تس كن اييلاوو اجو روم شئارك رواء ل دان يت نااوكنإ .[ د كس كادوركاترواء لي درك اب ب ليما هوك اج

 هس ل ما ةخكح لاتب نا < عرونم ل اعتسا اكن لإ رو تيبحروار ول اجب بكل تك هورواود ذوو ول ذادر مارا ك

 لوكس اب كس ناهي لا نك* < تدابتلا ناك يس كنا( ىدنباي ي) ليد تزاجا ا

 دوا بعادك ايبج لاج اك تى راوسيي نادك جس قلى درارق عرونمراوس هب نترك يئ رد اجي وا يس لل

 لكرقلاوو تدبن كادوا لين تل ماناك وتب خس اري نادل لل لم ناك فلا ا

 جركل تلك هودوا ءاكعس دازمك ل ول ذادريا ارا ب ساكنا ىلاهتدفلا بي رق روطكس ءارتفارب فلا ضم تس كفر

 رواج لاطعرب روض اخ كل كس لود رم دامت»و ليت رئاحمروا بح ءاوسووروا حس ل ثيبي كح الد هدولاجووركمارت ناو

 قدح اسكس ثييبث اتوا نكن كيو لاجيت ر ا بضو» ةقيد»”«هرهرلا هاجس مام نال

 يا هدانيقي اكس دازم كن واب لوم ىرطلا كرو ليلش سا كنا ىلا قتلا بير قع لإن كير شك ارب بس لب سا
 نأ هال لاذ سوك ب لترا لايق جرب ثراه قالك( روا) ملح لي تعنم

 داق زروال كيد كسللارواء داس فيي رثتكء ام حا ولنق)ايكل سجون طوير وا تلابج سل

 نائل او ساي تساروار كك وم هاركد واقي ءايلارمثم ارتي رك زو يا رفا ريالا

 «عاش يت جكه | ند كه يود

 ل لال لاقي هودوا ب فوذحل اعاكن جلا رشعس اسي لجانب يرصتقم اك اضا للا َمَهَل لاقي قوق

 ل نا يشدارمسس نجح َرِشاَعَم تكل اتعامج تر شعملاءمهرشحن دال



 مدد كلالْج شف كل نَمَج اكلنا / هراب (5) ماعنا ٌةروس
 ن2 ريك كت رقك ءءات ءنيس مت

 سنالا ٍءاوغاب ىاءع_هراغا فرط كف اضم ف ذع ل لا مكن وغاب

 < باو” اكل اوم يارصقم اكذاضاك- ترابعلا «سذالاب قِالَّصلام كعْوُمَجَم نم : ّقْلْوَف

 لا ل وم قس لي لانج وسر كج. انج مولع سس :مكذم لس .لكالاح نترك نجس اتم نانا لوس |
 جسدك وفود نتتو للا باطل كس

 ايدج جس انو ىت كيادارمج ركاعساتوم تسردانبك كذآ لن ع ناهيك اييج لومي ع يلق بج لم باطخ بوح

 3 نير يشل لو تلك لوم روش اي رورك لح ا دارسروش سي دد لع ناجرملاو ولولا ايهلم جرخي اك

 عومدارم تس مكذه كج ب بلطمع سنالاب قداصلا مكعومجم نم ىامكنم؛«ح تسردانبك امهنم ى ري

 ناهيهورواومدارم قل رف ىت ليا فرص بج كي[ داص ىتنذو لاا رمكذسا ذبل يب لئاو ىلا سرصو متر واتس نانا
 حس دارمدص نثق شكى وغلب عب لئئدارم قت الطصا لوسر تس لشر < هراشا فرط كب اذ: سرسود تسر« بنا

 -ك- ري ذنروادصات فرط كم وق ىكن اكفني ب آه ول ايوكا هت انس ناآ رنا ةقفقلي بآ ف لوم تانجو دييدوا

 < باوج اكل اوما اجو كفو زحءادتبم كلذ رمألا< يت رابعيز قرأ ؟(فوذكب ارّتبمي «كلذ : :قَلوَق

 هس ليك شلل ذروا«جس لكان: كك تلقروا ع ْنآِل لش لصا نأ ترو نايب تلفت نكسيرمل نا«<سيب لاوس

 ددقم م الايك حي نر // ناايب تملعارزبلا تاك /اروا«“كلذ رمألا ىاع رمت لكف وذ ادتبم كلذ سب لام اكب د7

 يكول ئاتك كابا دعس

 - ل الفل الةلع[ر و نيفس لاادار محب «نيرخآ موق :
 كح لاذ ىلا فاضمردصموجب ع انركدرري تار ظنت اروا فاشكب > اصر صتتم افاضا كس لكلا 0 : للوقف

 لو تكد ماجن ىرعش مرور ضال لوعفم لصف ايمرو

 تءارقب وكم لي ضءارقورعتن لم تب[ اا «مهؤاكر ش مهد الأ َلثَق نيك رشملا نم ريثكل ّنّيَر كلذك و
 ل ارتا لوك تءارق اج لوعفم# َنّيزَلْقَق < لعاذاك ارمهؤاكر شروا فورم َنّيْزء ع تءارق كروب

 كلذكو تس ررطما تءارق كرصاع نب عك بح رقت ءار قي جس كراع نبا تءارق ىرسدد كيا

 ىكذ_وم لعاذ بئاناكل وج لخير «ُلفَق لوجي لخن َنيُو “"ةهئاكر شم هّدالوا لق نيكر شملا نم ريثكل ّن“

 لاس دور تدجو كف سبيلا فاضماك لد هتاكر سرور عسص_وبل د سوم لوقت عقال واوا علوصموب

 ىرعش سرور ضالبكوج ساج آزال لفك اوعفم و هّدال وا نايمردك ميلا فاضم ءاكر شروا فاضم ٌلتق لب تروص
ٍ 

 ها نشجي مرْمزإد



 / هراب (5) ماعنا ةروس مم مدد تكلا ج شف نتن انَمَج
 جاده ايئوأراجتادح ل م تخالبو تحاصفسرايقفا كس قت فل ةيساركج لش نر قى كووروا جس ليتل اج ثروتك

 يراجع سرور طالب لمص ايمدو كيلا فاضعروا فاضم كس ب يد نكس ناتو كف سو تسردان كس لا
 اذباعس اندم عت اودلج كن يوت كف اضم يلا فاضضم رك لسا جس اتوب كس ءازج لزب كل ك- فانيلا فا ضم (لحا«

 بدوا جس لا تسسرو لضم ايمرو كس هيلا فاضمروا فاضم رط كا جس لي اج ايسر كس مساءازجا ررط لج
 قرماع نبال اريبجو اكل وعفم ل صو اوج لا ؤاك ايلاف اضم وار دص» فاض ريد نس نائل تلا ءجس لقاك ن يرعب
 نا( نآرقلا بارعا <٠ ايل راش فرط كب اوج ىاذسم العر فمرك كه رضي ال جست اج هس لش تمءا قواك

 ًلوعفم لعافلا ىلا ردصسملا ةفاضا «لاقءتابك اج وعشت رورضإلب وكفر شح رش كفاك فكل

 .ةزئاج ردصملا لرعفمب امهنيب
 «<س رثاكل اهبرمهرمأل رواه ءادتبم لتقلا ٌةفاضا « هبه ِرْمآَل مهئاك رش ىلإ ٍلَتَقلا ٌةَفاَضإَو : قلو

 ءاكرشلل_ او ةييد مكتاكل اكو رك لهن نيكرشم دف لتق لص« ىزابج باج كرار ش تنفاضا كلن سي بلطم
 « لي تك كاهن اوى اعس لكى درك حسبو كف دبرمآكس نا بناجىك ءاكر ش تذاضاىك لقق كلا ل
 تو كفيسدماكءانب كس لا« زاب ماج كر يما تناضاءلك ءاذب لي ةنيدملا ٌريهالا ىنب تجب
 اكو بصن قوم دسصق رك وا اكو عر وفرع ةتيمزا,جما”ناكرلاءبضّتلاو عفَرلاب :قْلوَق

5000000 
 ويضل

 مئاق توي: لسلس لب تانجاي كس قرت ثكب ب كياح_مكذم لس ر؟ لأب لن سدى لي تانج
 لكل ون ايكدك اج ىف ركمولعم قت ار لك السا لت داب كس فتم لا لكس انوبج مولتمه بسس انه لني سايد

 هس لك لوف سن اووخ كل كس لو تيادب لك وف سنا حررط نت نيل سة وسر حرر كا حس لي قت نا ليك ت ادب

 ني كس لوقر اه لم لسلس لا سل وسر

 - 0 ٠

 عار آف السا« نت ينسوبن ةرابدد

 آل وسر نت كك كس تيار كونج رطل ل  [لوسر نانا كا كس تييادب كل وفانا رطل 0

 كلت لونج ليي اقفل لوس دامب ايكدل ا يك اوس قس ناس لوقنل سس متازم نب كا تير ظ” ساري

 مكجساوم لثروا لوقا لش يئاح كاكا ىتي تيب آى بع لن لدول يد باوج لي تايثا ل فورم نإ سر ذك وس

 (كرادم «صنلا رهاظ هيلعو ءىواضيب) تال سلي كس قت ناري أ ون

 اوم لساحوك فق ب آف رشي كنتوا عت تس دم لوسر ل نلانا لكي س تعبك 3 اة رثلا لوسر بانج ©



 مدد لالج حف كلاَنَمَج هه / هراب (5) ماعنا ٌةروس
 -(بلوقاكىلي) 2ك ك ثوعبلل_ك لود ماو نتج آل ا

 حس ل لونج دنيا وصل تيارب كل وجبل« لت جد دج قت نانا فرص ل وسر مكس يلق 9

 1 احبج فتائروارب كل نجس طاينطا قروي دوا لت اداشرا ك مارك ايهنا كات توم م اكري اكن ا كس تس وم ررقم

 -( < لوق ارباب )-اهتاحاجاهكر ذنإي د ذنُم

 لوسر كك تيار كل وفود نن نتركه ىلو:مولخ فاصةاتاب بس مكذم سر مكتايرملا تي 1 9

 :نلوبفا ناو نطو تاور نت قتقزا عل امور روا لوب كك حس انب لوسر ىت نان اس كب كي«

 تثعب كت رض [ل لسير ركوءايكا ذا وأحس توب: فرش قتل وج ديي حدشعب كهف بآل 2 لاخا كبي سس

 كلام صرالا ىف نانكولا "ايا رفذ ىلاقتشلا«مكي لواء جس دي لاق ايودد يب لك وق اومن يك يدر كف هوس دعإ كس

 انوه قل" يل ملا لكرعروا لوسر كنس اتوب مولخمتسس لا« ال وسر اكلم ءامسلا نمرمهيلع انلزنل نيئئمطم نوشمي

 جرظ ل شك لوصا ساكس لومراوشو ونود ود افتتسا ءاودافا وأومش تبس اثم لع متنا لكرصروا لوسر رك ءعس قرورض

 كوم اوم لاح تلاسرو توبنف رش بل انو ولوسر

 م ”تاب هب دوا ح ليي لي" حس نوثاسنا 00 لوجه قت اب ب عال هوب تابارسود

 نممنهج نئلم اللاب رداشرا ول وتشهد باوج كس لامعا ةيبسا نترك ال هدباوج لس لاما ذي قت اج

 تمت« سانلاو ةنجلا

 :ملصيف كروب
 لو جد ومي ظروا ب نكس نا فرص ل ت انج ليث سوم سن لوفاسنا فرص, ايينا لظتتسا عي رلصيف كروب

 دقعني فيك ع لو الب قود ض وو .ايكىوكداكرامجبا ذس وكول تترواح ستوك لوقا عرامجاتبلا ( رج نئبا)

 5 .فالتخالا لوصح عم عامجالا

 ايكليغ دوم ليلا و هريقع ادلس نار شم يي تيا اًبيضن ةاعثالاو ثرحلا نم أرذ امها اولَكَجَو

 هدرا نت اهكر كركر روط نسا خس لوبناوج جايك

 كس لؤتبرواخ 2 ةلكئ زي قردصروا لوج الو اربصول صح لس شلا« تل ركررقم كح لوروبتم د خاسووخ

 ومش راواريي قباطمب عق ولت وتب ر كار ء تس رك رغب تاي دورض كن ادوا لور وايت ناتج وصح

 رش روأ كلك لاقت يس 0س ب سوشي وم لاء رواراداربي ىف 1

 تحس ليصلك لاقت انو لءاعم لست كس سار كاوا تل رك اش لب صح لس لقب ركل كن حس يصح شبا ول

 تت كوسا تح ديكر وا كد

 هاوشجي مزمزإ>



 / هراي (5) ماعنا ٌةروس 7 (مددج الج شف كول انَمَج

 ناب ِتْطورحمريَغَو خيطبلاك ضرالا ىلع ٍتاَطْوْسْيَم تشو اقوديم ترق رعت قب اجب كج قلخاشنأ ىلع
 مضلطلاوةيهلا ىف لو رهن كاك انيك يتلو لت ًاَضْئاَو لخدلاك قاس ىلع 31

 ٍحْضْنلا َنبق َرَمثأَدِإءرَمتنماَو امبسغط هيَشَمَريَكو اممُقرَو اي
- 77 

 بةوِواَصحَمْوي ةتوكز ةقحاوتاو

 ٌةَحِلاَص ٌةَلْوَمَحوْأناْلاَني آَسْنا و مهل ام نيزو هما تحيا ديال هن يش مكلايعل

 شرفلاك اهيتالاشزق تييَش متكلا راغبملا لذالاك لوي هلدلُصَت الااَشرَفَو راّبكلا لبإلاك اهيلع لمَخلل

 ميرحتلاو ليلحتلا ىف قار "لكيلا بوظاوحب سالو ملف قراَقماَوُ ابنس اهبل ضرالل
 نتعرر ناضل نع اًشزفو ةلومح حمدت باحصا ]وز ينل ةَراَدَعلا نيب © 6 نيود عتل نإ

 ٌةرات ماعنالاَر ا لو ىشنأو اًركذ نيم

 تي الف هل اطياب وكرسال هفصتوارشّعلا نمرستكلاو
22-7 

 نييتنالاوأ مكيلع هللا مرح زعملاو نأّصلا نم نيرْكولاَ هلل ىلا كلذ َبَسَنو ىرحأ اهئانإو

 كلذ ميرخت ةّيِفيك نعرولس قوت ىثنأزا ناك اًركذ 1 |هياع كلمت ايديكم

 ٌماَرَح روك ّذلا ٌعيمجف ةروكذلا ٍلَبِق نم ناك ناف ٌميِرَحلا ءاح نيا نم . ىنعملا هيف ©6َنيَِقٍدصْمسْنُك نإ
 وجوبلا لابتشاوا ٍثانالا ميمجفا ٍةثونالاوا راكتالل ماهفتسالاو ٌصيصختتلا َنْيَأ نِمَف ن

 0 لق "نينار نمو ِنْيََنا لبا َنِمَو
 ال ىأ ّنَمَف هيف َنْوُبْؤاَك متنا لبال كلذ متْدَمَّتعاف ميرحتلا اًذْظبّلدمُْكَحوذإ اًرْوُصَح ءاَدَهستنُل

 ةنييلطا قل ىرهبل هلاك ا َلعل كاذب ايكو لع ىف نسولف دحأ

0 2 

 قر كسروا ( هريغو) هزوبرخ رشم ىلا +2 زرادلج كارو تامابذس نة جناتوزفا :ماهرم

 دوار وجر وا ( ورييتو) تخرد لس

 زرواء لو ةسوم فلك لهب ع

 دوا( لت ) تي اورؤا لكس ارك بل اديب

 لمي اتم كلا كا هززم اكن اروا كلج تلع_ تب كس نترك( كادي ) رانادوا ناوي

 رت سكس هرسكر وا قف (داصج)ور 1 ءاةوكز نأ اكس ا تفو ك لانك اروا( ى ورعب روا) ةاعك دي -ةرع هك

 لاب اوكي كس كس لايعىراببةكمولا؛#دداداديب لكك ورك فارما( لب قافنا) روا حر شب فضنإي رش ( ارم عس .

 نإ قالك 1 قرادرب راي تج كس اديب كار وفاج كي احرك يئرشيب وكن ولاو هس ركز واهت ل قشووركن مح ىلاهتدفلا «سددن

 نائزوددك < يدب كك رونا« لايهم يحس لال ا (اريبج راد راب لب اتان وجي روا توا ذب . اشم

 0ع ةاعك حس ل ىاهسايدوكم نس 2 لاقت ثلا وج ومرت ا كلفت جول ذوب بيرفكت نيزك

 مزاح

 دو



 مدي 03ج سف زلم اكددل / هراب (5) ماعنا ٌةروس
 ةينامشو لزم دش 1( لااهيب)» سن: نرصار هنو يقيورلد ورتب ى دقي لاس نعيش لش ةسركم ارو لاح دوا
 هديت اسكس نوكيا تفر (زعسلاو اثرت كلوب ركرولا زوج اكمدايورناكل ورثت «ع لدب ساًّشرفو ةلومح (جاوزا

 سا رواوكل الدام ى نا يروا يك ارت ون كس لودؤفاج رق لونج كيوب وأول نا يآ قف دس.
 ا ايكمارتل_ راف شاك وناس لومذ وفود روان لوب كيك اي« قدر كفر كطلا تعب ( تست

 قل تنيك مير كن ا كج هدا ومن ل ةسوم كس لع ثيبب لع ادام ل ونودوكى مولا اي ؟ول لذا اكانلا
 فوم مارت ماق لع تسج» كف سوم ضرلا؟ لآ تس لابكم رك سب بلطم دب جس لي لا ترك وان حس لد
 1 آس كف + لع متر( سد مرتي ) لاي لوم مال داس مانت لس تس جو ك فسم هداإي «لاج
 نيم ود لي كنواروا «جس قراكلاماهظتساروا ؟ لآ تس لابك تشي كم لم اج لو« مارت لح لفرد( دامو )
 وك( ميج ) لاي ؟وك ادام لوذوداب بس ايكم ارت ورن ل فود نلا فس دفنا ايت ّيول تانلا يآ م هد لع لال اكرلا
 ري لا فستق هك ايد مساك محرك اوك مف ىلاهتدتلا تنذو لتس رضاع منايك لي سد كس لبث ثيبي ل اداموك حج
 ل لماما ذ# لست« ب وك ؟ دم نول خا ذب سس لما تو موك رود لي لاحم للا ملبس لتي «ايلركن دقي
 2 ايد ل تمي ارب وك وكول ا ىلا تدل سك ارح يلو ابوك وكول اج يكل نان هيلا

 ذ- ةقللقتنافاقفق سابع نبا« سم لوم لاح ذج ب لوب رتب ةشو رعم حاد« ثوم يت لوعفناكا ءتاَفْوْرْعَم : لوف
 مت ريو ودك زوبر زوبر موكا لم لاء لوم كل اح دج داي لوم كل اعذب سوير ين تسرك دلي لليءرذ
 - سكات
 ريتك ةلح رواه ىكاسشم وملك نلحا فرط ل يخن لنج عتاد فرط رضايلا فاضمريم هلأ : لوف
 -(ياجايك يقرب رد ذوكل اب كوع د تقباطمعسبو كلت« جس

 1 جس باو اكل اوما جضتلا َلْبَق : موق
 ليي حف ليج اتوم رعب كنس آل جلل اك فاك ملا موب سيمولعمودماف لوكرباظباك رمت اذإ كاي
 -ج ئى نآلا انامك

 لبي قلعت _اهكل يلع اندم ماد يي ديروط اعدك سب بلطم جس بادجاكل اوم تامفاضااك جضسنلا لبق ينج
 - ل اج امك الكي حادي للي ضب كالا انوم قتدعإ كس هكب
 بيرك غ لسا ب تلج فطع# ماعالا نم كايدرلةراشا ركن ايددقم اشد فا « ماَعْناْلا نمآشناَو قوق



 4 هراي (9) ماعنا ٌةروس ككل (مدج 00ج شف ةلالَيَج

 هك لا جومدسأف قس رك ف طع
0 
 فاق
 ةينامث اولك ترابك قري ورار قل وعفم ردم لتلك جاوزا ةينامثو# < ددرب لوول كاري 6 ةّلوُمَح نم لد : لوح

 دج لا اج ترورضالب مزقت لة لعا سس ا جاوزا

 '. ناضلا نم نوف
5 

 نى نئاض ناضل دب تةراوز ا

 سانا داجاكوم بلطم اكو ذيج نوم لمت ي وود دج ني تك فت وذ جس يحاك جوز نيجوز :كاْوْتَي

 ؟ كوب لس روان ا نينثا تنفصل تو ز لبي ترروص

 تك وكس روز 60 « لو قود لس ثور :.ياوج

 قشر اء لوم قش 0 نيوز تفو لاا زوج لك سود قفز نإ ةيسددبكن هزوكرب شك اريج هس قروض

 -ن دارم قتلوا لابي ءاك دن تسرد ان ل نسما تسفص ل زتدايقا كح

 اكل قللت ل ف وطخمرب نيركذ «نييثنالاب فطعفر# مارواه مدقمب لوعماك مّرح « نْيَركذلا ء قو

 (شيوردلل نآرقلا تاغل) -ج كس بضل ب ليس بو كف وب روقم

 انوع اود كس ناو اسود اكسب ىك عا ديت اسكس 2

 دي د م رع زم يدع

 2و فت
 «ارإل كح هس امئاروا فذ دكر نلب قت لس لش شرت داماك تاشورتم خلا ٍتاشورعم ٍتّنِج أشنأ ىذلا وهو

 ردا ليت لكل وي راكذت قرئيم ضر وا روك الشع« لان اج لاح دج ري ريش لويس فنعم ء لور ءل وج لين لو ودرع

 دج تخروراد غن ا هريغو زوبر ضزوب 2 الشم ني قلتو ناي زب ىلاج لاس ذج سبني نهج ليلو و حس تشورعم ريغ

 فروج وادق اذ كس نل ريو تضرو روا لايتيحكم انقهروكزن هريغو ايتيتكر وار وج الشم تن وم سنتر بي لكش ل يت
 - اتوج لأ ب تق لاوس اكتسكرش كى لي نابلس ثلا الادب ركاويي اكبس لا« لو تس وم فلو ريغو

 2 05110 05 هو ا ا ده 2 روع ا يح اي
 ة ارا اك تا وفول واحس لؤتشرو لمجرواولر كف اص لغركت اكق كبح : هداصخ موي ُةَقَحْرتاَو

 تال لماذ بسور هدي دبه ديبجروادطع لفات تاقدصروا وري ورشكبجاو تاقرص
 07 3-3 ما هع 3 2 2 ا. 4

 كغ لحا لب تاقرص لن ءوركت واتس دع لك م تار قرص تي نْيِفِرْسُملا بحي ال ُهَّنإ اوُقرْسن الو

 دهس شكى لاوساكف فارسا لن كلا ل نش دودج وأ جاو تاقدص

 و ءارق يفد بصنلاب ٌةَنهَم ءانلاو ءايلاب َنْوُكينآلةمَحطْي اص ْلعاَبَحُمَل] َىِأَاَم قربان
 عع تاكو رلاب



 مج تلالج حف كلاْنَمَج كك / هراب (5) ماعنا ٌةروس
 ياَعاَلَو عيري هلك اف َركُد امس ٍءْيش ىلإ ٌرطصا مفرغ مسا ىلع عبد ىل بو هانم

 نم سلكو عاجلا وح باثركإ نك يكلم 51 قع جوز يوك لكان 00

 . ماعتلاو ليالاك ةشباصأ ْقّيَقُت ملاموهو ّيفظىِذلكاَمرَح دوبيلا ىا اوداه نذل َلَعَو ر ريَطلا
 امهب َقِبَعاَم ىا امهم تحمل ىلكلا ٌمَحَش و َبُو رشا اههموحسمهلَع نِمَرح سعال َن ّنِمَو

 هناف ِّيْلإلا ُمحَّش وهو هنم ري كهل ةزداج ول ءاوواخ ةيع هامدالا اولا ترس نأ هلم

 ِءاَسْيلاة روس ىف قّبَسامب مبيلظ ببتر ٌمهيْقَبي .ب مُهييَرَج َمُيِرْخَملا َكِلَِذ مبل لجأ
2.2257 2-2 

 *ٍةَعِيلَو ةَمْحَرَوُدمْكَيَْت ممل لقف هب تن امبف كودك نديعاوموانر راَبْحَأ ىف هَنوُفِدصُلآَنَو

 ةانع اذآ:ةيأذع هيب أب رسال ناميالا ىلا عيئاعدب تلت هيفو هب وقعلاب ل يلم كح

 انا ارفف نم انين نحن انفَرشَأآم هللا ءاَسولاَوُيَرمَاَنبِولالوقيسَنْوِمِرَجَمْلامْوَقْلا نَع
 ملش) مِهِلْبَق َنِمَنْيْدْلاَبَدَك ءالؤه َبَّذك امك َكِلذك , ىلاعت لاق هب ٍضاَر وهف هتّيشمب انمّيرحتو
11 5 3 7-2 2228 
 ا ةوجرجسف كلذب ضار هللا ن ,اب لِعَنِممْكَ ُلَهْلُق نباذع ةَمَسأَباَوُقاَد تح

20 08 
 يو نكيرمل نأ لك هيف َنْوُبِذَكَت نإ نتف ةتلا نانن0 الإ كلذ ىن نوعين ام نا

 ندهن كهل از روش يلم لق نعمل مدَهَل كتيادج مول ةئانلا "هاب هجن

 َنْيذَلاوأَنِتِلاباَوبَدَكَنْيؤْلا اوه تت يسم يدل ىنذلا "اَدْطَمّيَحَهللا َّنأ

 .َنوُكر شي نول ودمت م م هيرب ُهَو ٍةَرِجالاِب َنوُنِم يما

 ىلراماي سكىلا زج لوكس ل ساس ل لال للاي رض ةووج كوب نا( رك )١ : ميم

 ءاب ثار ل ياروا ع حتا سكس بضن (ةقيم) داس كس ءاترواءا ( نوسكسي) ور ادرم دورك لإ وم ماري ساو نس اعك

 تيان قلوة لحا تشوك كينغ« تروا رك الخس لاسر فالخب لاس مر قتيل وج نوخاو ميامي سدت اسكس ضان

 تس لي لوز هروكن ضلوجوس وجايك ا يك رذركل م اناكدفنار يف تم ومن يك يك نذوب مان كس شاريغوجوم لفي ع مار

 درك لارمثبر واوم انكر هدارا كف ركى رفات هولك س ارم ايلاعك سس لي لا فس لرواد روبجب فرط لكيت ىل

 روا © الاو ةايرفمر الاو تل ماكر زكرو براابمت لس داب كة: انك ابقي الع دك واهتم ترورص

 نان لس متري دوبي وا ساي ايكايلر كل اشو لوري كس اوجتيدوا وتردد لكي جو كك يدصدجتا سس لوز هدول

 هيل لو روف اج كا هودوا يس دركم ارتر و اج مارق او

 ىردتنا تم اياوح« وملك 77 201 ناوج يل جور ورم ارتب نا ذس مت لج كد كر وادج ناك



 وزان تر ماكنا روج 3 هداج لال ج حغف تنل انج
 هس مازن كارت كل اط لك كادوا انبي لني رورواوم لح ىؤبدج ل جواب ع كهيواحإب ايواح
 باب دج وا لو حس ل لودصوروا ل لورجتاقيا متروا اكيد :/رض لا روسل) ارق قصص كاسل

 ازم كس ارك لعا حس الاو تضر عض كذب بارا تلو دبك تس نااؤق سرا كبي زك يآ ع لاويدلا لإ آركل

 داس دس لا كييد يي د

 2, فاك هده سراعه ماس لق« تيشرت كريو بط هد ل676

 اتش . هللا ء©س ئارتسل اددردا جس تس تييشم كلا نام 7 ارايز روا انر /ككرشاراج او مولعم )تس رار 7

١ 

 ب كل ولوسر نسا 3 وكول لحي حس نلا لكي ذلك لوكول نلا عررط لج : حررط ى يا رف

 < لو لوك جس يار تس لالا كرب تاب ا اي كس نايك تس تس نا بآ ايل ازماكب اذه رامت فس لوبن
 ايذ ضلك لا ملم اعم لما م «تس لا

 أ و مخ ا
 بل بآن تي ماكت لول يورد لع لا “و

 ركرماظوربور دام تاق( #دك) اتاكد لوك اي ابن

 انس ناكل نت ضن اوبن نواب كلا

 75 ايي ديد تيارب و كبس مقوو ول لوم روظنم تيب اكرام ح ار ميد 1

 3 اهمترلا

 نإ رضاوورل رمي ايل مار جونا هك دتلا ايل ل

 د7 هوروا لة ب يزلكى نوت آى رامصوج كحد راج كت ---- 5 0 قرا

 - لإ ةسد كش كش ) لين نس اريك اكبر تس( وكل ورسود) وجروا كر لاكن اميابب ترثآ

 ديا ع مهد 2 و ع

 اناء راسعل 2 اي هبل

 ىلإ هللا ُهاَحْرَ ىذا < بت رابعيز قت ع فوذكر ”اهلضاك لا ّىجوأ_اوضوم ام ءاًنيش .ىلإ ئجوأ ام :قلْوق

 .اًمرحم اًنيش ىاع تفتكف وز ف وصوم اًمرحم كح حهداغاض لا ءانيش : ّنْلْوَق

 ٌةَنِيَمرواء كوم م قش عجرم ريم ارواء كومز ا ماكاو اج اناس 3-5 0000 : قوق

 لاو: فص اكركرن تجي كح تياعد كج مز وج ع مكس ماين وكيروا« اكو بوصات جو كن لوم ناك

 ٌةقيم لمروصل وودي ءاكون تسدجو كت يار كرت خص اكش نوم ُنوكستروا: كون تياعر كة قيم تي ربت ب تروص

 نوكتروا«يشاق ف انتم وم ءارقوت ليا فرص نوكق سي تروص و خف رك ٌةقيع« لكل وب للي تروص ب ضنك

 عمعفرلابآ ءارق ىفو كمالع كي يو اكان يدفسسا

 لج اًمرحم ع



 مدلج الج شف كنك اَنَمَج م / هراب (5) ماعنا ةروس

 .برقا لوالاوءاكوج عمت 2 0 لس ازيا تنم ٌةقيم قس رواه تاز
 (ىواص)

 نا الإ و تمر لعا 2 رك سجن اهب ماري[ ساجر م العّرضم نوبت مارح : قوق

 -جس موه حس ءاثتسا خلا ةتيم ن وكي

 تروى ا اكو لسبب روظكسغلابهإي يتسفاذ ىلا <_فوذحفاضم اكل ا« سي ٌةتيم فطع اكل ا ءانسفالا# َقَلْوَق

 #2 لا نسر اقروا كر عسر تح ما ريزنخ م حل« عل ل2 لدع ديز 0

 -< تلم ًفسف هّللا ريغل َّلهأ ريغل َّلهأ : َنِلوَق

 < هراشا فرط كب اوجه ردقملاومليا لي فاضا ا سلا َركْذ اَمب ُقَحلْيو : ّقْلْوَف

 - ل مارت ليز يج اكتب ىكروا ه والناس نا لكالاح جستن موبي صحاك تمرح يب لوز راي هدول تاتي آ اون

 - ليث ماوكلي زج كتيرا تسدد كشعب عدل جس ليثارم قرح باو
 -< لوم لوم قيل يوريغو نخر ارواورحخ دوج لذ تلو" قي لاك «برث نأ «بورثلا ؛ 1

 ني تكرر 7 لذ يلك ىلع : َيإوَف
 -<ل»م لكك كم لج ةَيلالامْحَش : َنلوِق

 لصتتعر يفرم عل كح وم تسرو فطعري لصتت عر فرم كاتس ذيكانكا رتريمررتاك اذكر شا ب حن :نْلْوِف

 < لوم ىرورضريكا اح ليلا كس فلع
 م الع رشم ءاذج كفو حار ش ةغلابلا ةجحلا هلِببف كح هراشا لش لا ١ ةُجحْم كل نكمل نإ لوف

 ايم أرك اتا ءاشنالا ىلع بخل فب ازيا ران
 .ارًرْضخأ : يوه

 ؟ج تدليك ذك دغيصلاو رضحا ريا ٌمْلَه : وني
 كيدز نئطزاجاك حاج اوم لاعتسا قب اطمكس زا تغل لابي رواج سلب لاعفاءاسا مه:

 بط اكس سا كة لعااقت ترغيب وم له بس نم لابي كيكو مترا يارب كس مي ف الخبل فر صني
 نو كولا

 - عويد بسب اون 8

 حجيجيلوإافت
 توك ىلاطيش ةساوفاوكن جاتك ذاكتامرحئر اح نلا لش لاس (ةهنآلا) ارحم ََّلإ َىِجْوَأ ام ىف ُدجآ ال ْلُق

 لئاقوك وكرشن لبي تيبآ ا« لئيرزك ب (12-) تيب ورقي روم لبيصفتئ روب ىى راءامت ابلركمارترم وا خيا نس وكرم
2 

 هءازشجي مزمزإد



 / هراي (5) ماعنا ٌةروس ومسوسوم مدد لج جشف

 تاك اها ارت فرطويا د مكس رؤلاجن تركو دبك حس لوك نإ اا هاف رك اك جاي ءاجابكك تح ست

 «بس امكر ارمكل الع ذس مال نكس لوز دج نا ناحل اوساحاي تت ببكى 4 2: لذا ردا زم « لل“ كو اك نبا

 مارتورولن ناءروناجاوم يك ذ كك برقلدس شارف 60 تشوك ع يزخ © نوخاومانبب (©) رؤفاجرادرم 00

 آن مارت ملكا اع جس اصكرا رمل الط نس كلهن

 دك يدك اتوب مولع لايك يكد اسهر صح كراك تارك اور جرو كج سجل ب اقدتكي لابي "اك

 ا 0 تمل ”روأ اج حس تبي دوا هوالع لس داج نارك يعتاد لج ل لاطروفاج ماتو والعكس لور ول اج راج

 قله ا دآ اله كن اكل وديقعروا سوقي طدالباج كس لوكرشن حس لايك عسي لصارو تاب ؟ايئنايكال 1

 كليب اجي لجنس لايم قيس واق اكرم ارتدوا هس لورا اب آركو قكاك وروفاج ضني بيرس

 ذاكت ارنا و زال لاس لكك 1و

 لاثهدتا ةروسدعإ كح ترتر جس ل تيأس ارك لاكن تت مارتروفاج لم لب كرت كج انو مولعشينسرصح رون
 -ج لير زكدّجىا لص ن تجب م ارترواجدو

 :لئاسم ىل اَتْخا كح تمرتو تلع كل ورؤفاج

 نادل لاهي اك تمرتىك و زج راه نش ل لوا ذغ ىلا ويجلس لاق كتاب ىلا تع ادتب كيا لبن مالم ءاهتف
 ناي ككل ان ماماروا ةلغلاةتاقل لتر رصرنت اع ترطحر وا لت يع نكي دقنا بك تيرطعح كلسم قب ل مارت لب زج داي لي

 تود كل تس لير ذلك مرق روس شهي دع: كرت ثا ديك ترتد تح ايكيا كا فس فاسد وج

 رواه مارت لي داس ع العم انقر قس« لين لالح تروا قري نك نوثروا ى رثروا لمي راورمودهسس لأ رادرم

 هس كيان مسأكا

 :متاكلامكىك سواريز
 هب ٌّلهأ امس اك ر ذك ودمار ةروسف التخا كف هةية سوت اي محإ كس تغب. د لكلامك كر واروع

 اكساس لير ذلك م مرقة روس قريش داع الو غاب ريغ رطضا نمفت ل# ير ذلك مهدت موسما هرب روم لك

 دزقيوو وأ اجدم نال فو اكذ اجو فلكس نااج قياوكى امك مروبكروا زج اعاريبا ببساكس لوني ضنوج مك ير صالخ

 ىلاقترزيا كحا قتر ليثأ: لاب طايح الك لمع تميفيكى رإرطففا ىلا« كي لاعتساوك وزب مارتن لا كس هاهي ناجى

 ءاحايرفرورضرل 56 لا ىلاقترقلا وف وت مارت زج لدن اع هداك ب دا

 ."'ميحر روفغ كبر َناف”إارفس آه

 دانت لإ زج قو فر صم اراك هس ايك اين ابيب سم لباس (ةيآلا) رفظ ىذ لك انهرح اوداه نيذلا ىلعو



 د يا 6 4 هراب (5) ماعنا ٌةروس
 ديسووم عدو اوكلو زج نا ذل اكنلتةلقت ب وقال ترحل سكن اه يجو كلا ةساحك نت زج ندوب كامي هس مك تشن ىا لايت يال اطايما تكس زج كاك انا كجسايكر ارت

 د الكي ج ليرات اكيناربمل الحي مارت زج ىلكن امنا كس قكوم تسرور كويك تاب يرمي تس احكي يت
 ير "موا كس دوبي هس ىلاختدثلا لع شئاداي كادي كانا تذرخم لكن كس

 -اهتايلركم اترك وزنك يوا ساونا نسف
 «ن ل نهيردا«هريغو ساكنا شدني الل اوت كلا كن نايلكتا كن تنل /* دارمروت احوو ح رفظ ىذ

 لآ اررع
 ا

 :لئاس ىق التخا ضن
 لب نب يمال تك ءاهّقف اهنقفرسوو ضني لو رذ ةيسددار مار قف غم ماماروا كل ام ماما «هفينوبا ماراوك_ركؤتلاب

 رة نذل ىنارو در هو ظن زا قورارزت رادع وي ات ىلا ذ_ فت يقوم ضذ ىل

 ءريث يت لو توم وآل قري ناناوج ل مارت نرد وو فرص د زن لقفل قتل قفاخ مارا ءعس لالع فيك يون كلةئطلئقتت ثيلء نو لاط سدني ىراكت كيدز كس ىئا ع عع (ناويح

 5 لن ةيسدرارقمارتزكظرالا ت ارث م اقييطنح عررط ىلا لن للا لع وفود رو كيد زنك سرك وري ب ريح ان

 (نآرقلا ةياده) < لاط ناس كيدز نكس ىئازواروا كلا ماما« ل ىلا

 الو "ناسخ نيللي اونا دام هياررمتالا : ف ْرْكيلعرْكَيرهَرحَم انناذنأ الات
 زئابكلا حافل ابعتاَومُهاَيإمْكفررْنَح :نوئاخم رفف اَقالَم] لجأ نم داولاب مكاو َودَحفَ
 ٍدْرلا دَحَو َوُقلاك 9 هلدامَرَحْلاَنْفَّتلاوعفتالَو اهَرِسَو اهتينالع ىل رطباَمَواَهنَرِهأَم انّرلاك

 ىل لاب يِيْلا َلاماوبرفتالو نريد ©َنولقديركلعَل هيك روك ذل ركل نقعشتلا عقر

 كسل َنآرِمْلاَوَلِيَلا اوفوأو َمِلَتَي ناب هده لبي َح قَح ةحالص ةيف اس ىهو نحل ىف ىنلا ةلضحخلاب

 ُهَللاو نزولاو د ليكلا ىف كَ ناف كلذ يف اهتقاط ان "اهعسول] سفن فلكل ِسْحَبْلا كرتو لذَعلاب

 نالغلاب ًاونِوُقَم هزيغوأ مكح ىف متلكاَذَلَو تددح يف ةزوامك ديلغ ةلخاوث الف كفاةكس لس

 ديدشتلاب ”ناتركت اطوال وص 206530 اة هيلعواولؤ لو نقتعلا ناكل

 توعتمو ىلا اة اكاعمنلا 555 0 حتفلاب 37 نركسلار عوطعت

 هل ةقلاخنل قرشا ليشتري ز- يقتل
 عدس يمعسفلا

 ٌليمَث نتتاثلا ضدغإ فالح هيف



 4 هراي (5) ماعنا ٌةروس اي مدد ت01 ج سف تل مج

 انيق رابخلا بيترعل منو ةروتلا للا سومان نور كل وبرضو هس بْن
 ىل لدحر ىَدَهَو نيدلا ىف هيلا ُحاَنْحَي ةَىَتْلَُل اني الفت هب مايقلاب دال ةمعنلل

 نونو ِثْعَبلاِب هيرو ليئارب

 ركوب 010 ل كدتاع لايدثبايايكر مم بد ءاهقكل وان لبم لن كدب تس نا( كبس ) 0

 ( قاف)ر قا لوا ىياروا (©) وركلولس سييتاسك نين دلاو () .ج هرسضم(نأ) ارت كيرشوكى تاس للا

 تب( ق) لرش © ( لع سيد) كوك اردا ل ةييسد قذر لب رك ل كركر هدزدم تود

 هللاو[لضركن اج كسروا (©) «ركييحاي لوب نالعالا لؤي تي لوب اع موا ءاج تسمى« اي كس ان اله لوجانك
 بدو )ردك يي رول مجروكو دش ىداشرداري روك زم كد رعروا صامت لش هيتاسسكس نت 27 نأ نجم رك

 يبارك ة اجت اى لاي كس لا كس مروا 09 ءول ماكس رك روغ دل ماكسس تجب بقل انس لديك المك نت( لإ
 .لكروطل باب اج عة كرشر ناد وكك يل ابي د عرالصا ( مس يلار) لي سكس هددت رطددروا رم قيل

 تلذاط لكلا لي لماعم اري 1م «ود ذو انرام ذو ءاكسس فاضناركل ارو لي لق باندا © تابوا

 لثو ذا وعم لاا اذبإ لو نس اج بوظوكت ين تل اتمثلا وقت اجوم ىطلغر لاق ينانركاروا تلا 3 شوج وله داي تس

 لير فو هج را ورك فانا ورا تناب ريفر صف كل يبجي (09) «< اوم وراو لي ثيبدعرلاهيبج يس

 وكم فشلا« واب ناءوركارديوك اوركدبكدج سشنادوا (3) «وجت لوك رازتبارق < تاب يل تفلاخماي تنقفاوم

 5 دايك دخت اسكس نوكسر وات اسكس دي رشت لاذ (نو ركذتروركل وقتك ملا اعدل 3

 201000 < لاءاًميقتسم < تءاراهريساريم ايدى ريكاتوكم قف ساكن

 نير دك طباوكم نيب دهس هللاوأ مو ورك وأي تري لوتسار فالف كس لارواوليرب تمار ىاازبلا ءلم تروص كف انيتسا ديت اسكس هرسكروا ىلع

 7 دري ( ت نمار )+ صتاسكس فذعس اليا لش (قرفغتف) لك داك حشاد

 دابخا بييترت مش قد تارا باتل ةففناقت قوم ذا مرمر وا« دك

 لن نيد نتج مج ليم ىاماكخاروا ءايك سي دقي طرت ب لما ف لضرب كيك ليت ل تنثر ب ضخما جس كس
 دل الس نامياري تاقالم كب د ذيب هير ذك ثعب لّمارم 52202 تت تم «بل ومعروف

 دا رح
 وبل دل ل ا هم :َيِلوَق
 لو ووج ور رعت لع نأ روك ءاكو عدت تسرد ف طعس جو كف آمال رمت لبسلط طع لبي ترروص كف سو بصانرلا

52-0 



 (ةددج كلج سف كانَ اهل / هراي (5) ماعنا ٌةروس

 ا لوقل_ كس ورضثنا لكل ساس لي تس لو لك ضل اتاي _/علسا وب ورسفم نأ (1) « لو راج وود ل نا

 نأ لم تروصل اوم يردصم نأ (6) «ع موز عرراضم ل ثلا ووكر سشنت وا. يبب انءال «<س قروض انو تمت كس لوق

 كو: لرب تمَّرَح امع تكلس لاوجروا

 - وك قلت, قافورقن ىف نعي ,قالمإ . يِوَق

 -جهداشا فرط ثيشاتجي كى تلا تلا ةَّلْضَحلاب : َّيْلْوَف
 دج باكل اوما ءِاَبْخأَلا بْيتْرَتِل مث : نوف

 ٍءاقيا لكالاحجاتركتلالورب ذوب ثوم ئسومل باتك ءاطعادج ب مكّضَو فلغاك, اذينآم ش اون
 9< مدقمرب تبيصو بانك

 -ك كه ىدوو بيتةلدع 2ك كداخإ بحت رُث لابي :ُساَوج

 هكايدركف ذع هلع امال تاًمامست < بون سو كوم لوعفماّمامبت كس هراشا لبي لا م قلو

 ه4 امامنا ضلت يام
 يو وسلا يقع نونمؤي ب مِهَبَر ٍءاَقِِب :َقِلْوَق

 حبكم
 ليو مارتك عيب بلطم ع كك لانا ونىرول لكي ناكرشمو دوبي باطخ لي تيآل /ا (ةيآلا) اًوَلاعت لق

 ايلات بر هس ءابوكن: لإن لإ زج هو ماد «جايلركم ا داب كلطاب ماسدا خيا ضل سوالب ستوك نكت

 تكيرشوى تاس ل راك ايد /كاكتاب سا لم شا عع فوذحم كاصوا دي تءاوكر شت لاء <

 لا ل ديب نآر قع ع بجاد ني ذوددوا مار متنه ري كرش ع لا ربل اعمل كسل ءهانكا ايضا

 كح لاء < ايامرف ناي حس تحارص ى ذب وكن وما ىج هدب < اك يكن اي دابدإب حس ذادنا فلك ومن

 -لؤإ هةر باكر 2 كش كلب # هاكر لف )طيش كولووتجو ا

 ندستريت اسكس ني دلاو تب تاءاقنمرجيدروا كل ابيب دعب - تع اطاوريح ول ىلاترثلا ءاناسحا نيدلاولابو
 سا ذس لج ءج تيمنا ذم كن يدلاو تعاطا دعب كس بر تعئاطا كس اندم عا ب حس لج جس ايد متاكل ول
 - هس ماكان ىلا ذكاروب ثاقتكس قربك يبوب ر ووو كس ليت دول ت انت كس( شرور كني دلاو) 5 غصت رب وأ ر

 اىرول حس مان ىرنب بوصنم ىلا ماخاب ديل نابض لكجآ عل نر اكتب اجا «٠ قالما نممكدالوا اولتقتالو

 ناو تك تايشاعم جس يرظناءاف كيا كج حايك يد طوج لتس ىئاعموك اروا < ىراج تسر وشو روز ل اند

 ايارف لح ا ركو اك الفا( قالا ) لن تيب[ عادت اج اعيد لي سبات ق لتس تايداصتنقا ماظن الس اكن ل سدد

 يب بسسس ها



 / هراي (5) ماعنا ٌةروس قي مدلج كلج شف للانَمَج

 ل بيز لوو تلاع عا ان انج لإ : تس ركوب نومك جوت لش رقأ جبس تييلاج نس ردوا نا دفس الفك جس

 تايداضتقارجام لبا ىئان ست ع سالفا فوض بن بكراك لا لو ىراج حةل_رطغس كس دوا ليلي دالوا

 لاي تيبآهروكرن جس هدرل اير للاى الصا كير كوالا لوا لص ختي دوا او لل عر ورش قرص ل يوسمنا تايشاعمو

 هو يأ هدالعكس دامو مش كداماد روالوا لاري برغي عرب يك راشا باج ىك حرالعك ناي ميلاول دروا الفا ىئتذ ىا

 يءلت مل رام ذ لسا كس ذ# ركمتارفقزرروا نس الكان احكام رفوا شرا لي تب[ ا نس ىلادتدثلا ء قوى دامتتلا

 د اكو وي منول ايد ق رول "موو ؟وم تع اككايكدلالوا توج اتيلس هلا لع قذر ةيسادخ م اكدثلا تسار هارب ماك

 _وسركادييدوخ مرتك ناد كيا ني لايم يكى راهبت وليس ردد سيمو ركوب

 أر كر روطاس عرش نقل كح كر مكاق ناءاد نإ 4 ضملاعدبل لاء عك لارا باع تيب قول لا

 الإ ح ىرورضإلب حم اركي فرضت عر ناك كر كبس ب ضارغقر[غلصا لن ورك اخس ثمراؤ كس لازتت

 مالسالاراو © هدا د اداي ولج قززماس تقرر ماي © مب هرعت 0 ,ني قاوم عي فرصيبس لش

 ءانوم بلكرم اك ان دوجوإب كيمو هرش داش 0 ءوكل او ن#ركى تس كل اوكى السا ماظن دوا الادمن ليج أدب لع
 1: 00007 507 نس هو 9 4 0.

 #و:رفاكم اعاي ىذا وم نؤسواوخ ليت ئاج لاكن اسما ككل ش مالساوو العكس لانروص جراي روكي ءانوبب بلك ءاكدا ترا (©)

 ف م ركوتاوخر يش لك ا عررطرب < قراددمذ راب تلاذكىكم شلح ,ميتيبلا لام اوبر قت الو

 تا مث .روا ليي تروص ىكثاماروادادنماج ناي ذي وم ل ل ف كفوف تس لا كس متي ضاق قا

 - مساج روعشو رول ناد وك تس ضرفرب ىلوانركتافخ كتشف لاا لكلا كس لاو نتكر ن تيب كتظناذح

 ل بهشم لع تايلوب ىركتقالخاروا ليا ؤ تاب اترك وكس لوبن «نازيملاو ليكلا اوفوأَو

 اداب مو تكألب بابساوك ا سب نيف روس, تدي حس ليي بابسا لمس ىتاج كن اوج تراجي قالا كي
 4س لبث لقلب اندج وك وكول نلا ذة ب آس قورم سناك لا بع ندا دب تسر طخ جس ايكتا ارك اش لي

 .هلار زا ىلا باذغ ل ثنا ليي تس قس دو كض لتس ءاكه ويدل ا زف لسوق رك الغ نو ةسا نافا

 «شحلم ريك نب) ١ داماك طاطا دوب لش لا قلث كيوم كال
 ؟لوسرروا نآر قروا كدتلال كويك ايار ف نايب حخيصاك دعاووكم يقتسم طارص ءاًميقتسم ىطارص اذه ّنآَو

 فلك وناس مث لمارصدحاو ساملس ماركا« جساينب ىكعراقناو تدحد لكيم السا تلبس جس كيلر لري اىسروا

 ا رواوتكر مماقوكن يد( قروش )“وق رفقت الو نيدلا اومسيقا نأ” رفد ىرسود ذس ىلاتدثلا لّصاج ثب لعب لووك

 58 م او سر للا ذس بآل بي كاي ثيي دصوكمومخ اى ا«لنكتسزاجاًعلطق ىكقرطتروا فاالتخا اي وكلا من ثوب لي

 رواكتيك لب اب لي اوكس لااطموطخرتج رواج تءاراحديس اكدثلا يدك ار فروا ينيك خا سديسليأ تس كرايم تسد خيا ذن
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 مدد ةلإلج شف كتل اْنَمَج اداددل 4 هراب (5) ماعنا ةروس

 - قار فتم التت آى فس ب آي انالب وكل وكول فرط كن اروا<.ادبب يدب نااطيشنري نمت لاو ةسساد هوايا

 (دمحا دنسمإ

 نورت مكمل رفكلا اوُقْناَو هيفامب لقفل ام زماان كريم هلل راسك ٌنارقلا اًذهَو

 اهمساو ٌةففخس نَءانِلبقنم ىراَصُملاو دوبيل ا يتقطع تملا لت تا اووف ال نأ ل اَنلَرنَأ

 اسيَقلي ثتسفا مل اف مدع دل هيلي مهت ءارق ْمِهتَساَرِد نعت انإ يآ ةفودجم

 ىوفوُوكيَتنَم ّن ٌناَيِب ٌةَتَيَبَمْكاَجَْدَفَف انناعذَأ ةدْرَجل مهو ىذه م اكل تكلا ايل لأيام رقَوأ

 3 3 ل
 لا ىرختساهنع َضَرْعَأ فوض وللا تيا َنكْنَشِممْلظا دحاال ىا ّنَمَف َعَبنا نمل كَم نوفوصي ني

 و دبله © نوف يصيب اوناك امد 0 ِ

 هتاّمّدلَع ىا كي ضي قير هباَذَع ىنعمب ةُرشأ ىا كيرلي مهجاورأ ى سبق هلم ِءايلاَو

 نيحيحصلا كيدح ىفامك اهبرْغَم ن م نمل ٌعولطو وهو كيتا[ ض لامي ٍةعاسلا ىلع لالا

 ىا ٌةَعاط 00 ركت ملاسفت وأى سفن ٌةفص ٌةلمجلا جدا ُلقْنِعتنَما نمله مف عمن ديا
 مهيد َنيَولاَّنِإ كلذ ©َنووظَتممَن) ايشالا هذه دخأ اَورِظ 5 7

 هوني هلل ٌلِرمْرتاَمَتِ) مبل ضّرَعَتَت اله ةْوَققرمُهو تسل ىردنلاو ُدوهيلا ردنلاو ةوبيلا مهو هبب اري يذلا 000 ل م ىلإ و تك : ا مهيد اًوُكَرَت ىل اَوقَراَف ةءارق ىفو كلذ ىف ار اعيِشاواَكَو هَضعب اوُكَرَتَو ّضعب اَذَحَف هيف مهفالتخاب
 ال ىل لس 0 جويس اذهو هب ْمهِئِزاَجبف نوفي ةرخالا ىف م 5 ا 2 5-7

 ةئازج ى اهلل رك 11
 2م 32

 ف تان رضع ٌءازج ىا "اهلإةمارَشعهْلَف هللا الا هلإ

 ميني دْلَحَس نم م 12 قيده قلاْلق ائيش مهئازج نم نصفي 6َنيدلطي المو
 تاي ايكو ريغو جي نم 0 يونس ننال نفع منذ ائيقتسم
 ةمالا هذه يل رروأ ديحوتلا ىا َكِلْذيَو كلذ ىف ةلَكْيرل 0َنيلعْلا بون يوم للم

 ٌليخت ٌرَرالواَمْلَعلِإ انذ يقل هل كلم جيو, هزيغ ُبلْطَ الملا اقبال
 لا َفَحدلَج قِرلوُم َىِروُمَوَ مب يجر ارت رأ سفن َرْزو ةمثأ ًورزأو يشن

 م كلذ ثول لاملاب يي ٍعكمو ابيذ اًضعب , كسب كلك نا ةفيلتخب مسك 59 نا اما ا 2 ل

 قوقل ناو اضع نمل يللا ٌعيسَكَيَنأ ْئِصاَعلاو مكتم ٌميطملا ٌرْمْظَيل ْمُكاَطْعأ م كأم مكب

 :ههب 2 نينمؤملل

 ره



 / هراي (5) ماعنا ٌةروس يكل (مكدج) تلال ج شف زل اأَمج

 تس مت بانكوك ب مك ايكى ذانوكا مس ةجايكم تردي مسك اتيت سر فكروا ءدرل ارابتا للا ككل سب اس

 نكح سوبا ل ناب قرامب كح فققاوان حس اهب ا نحو كس نأم تروا لحفل لزب قراضنددبي نرد هع

 لولي مترك لو باش للاي ١ ءاننإ ىاه فوذكم اكس اع هفمت ناز قر للصاو تنطرعم كلا لمس بي كذب

 تس بئاج البد لاي راهب ا ومع سوم يب تسارداد دايز تسمجب كت ناب ذى زيتي متت لوم ككل ذا: بانك

 د6 نامل اودي عس ضنا ب الج [تعرروا تيارب دوا ناب( عساد) كي لك ع رانا كىلاوج كن مث

 2 رش ارعا حس لوقت آ ىرامج جوك وكول نلا ىن ىدلج مكن ء لل وكءايك رع ا حس نلادوا؟ ياتو وتنأ لمقلا فس ل
 جس راظتلا كتاب لا فرصوك لولاو حالت ناهس جو كف ركض ارعا كس ناك ليد باذطع نإ تت نب نيب طرب ل

 ةساج بدات لب كس ناب كاس ءاترداءاب (مهيتاست)» اج تش رف كليك كش ور ىلا ساي حس نادك
 لس لق يك بادو ةسابآ لشكل بد با تسا بازم لب لق نت

 وج اياد ماك ناهيك ضنا ىو 6 جس لع ثييدع لكن مك |هيمج سانا اك نزف فاي كيرف اذا

 سات و مايد للي ل وكلش نامي سا فس لاي تفصًاسفن ( نكتل لمج)كدمايالد ناميا( لئايند) لكي

 متءورلراظاك كي دب نإ خا ناو رب ب ده تس كلا «هساوةدراو لش ثيي دعك اريج كس دن ماكل وكس لاب 031

 وك ابو ايلول ضني روط لب ايلركا دج ادجج كس كف التخا لمي ساوكن يد نيسان وكول نبت كيت ب لبر ظن لس لا

 داك يدرك وكن ديس ا ذي ي-اوقراش ل تمءارقليادداء هدب هدر ورك 587 2 لي ساروا اي دركك

 كح رثلا ليام اك نا( سأ) لي رك ضرس نلا بآاذبل شلح لوكس نا اكيأ أ «لو كراصتو دوبي هو دوا« انت يك

 تيمي اكس دازس كل اما هس اوك ارك اكس دان تقرب سكس نا لي ترآ وكن ارمي ءاكل_ كد وو < كسا“

 سيمو نتلاترووكر ا اكس ركرارقا الالا ل قشم اكس رم اكلي سد« جس روش دابج م( قتل فيس
 هب لرجال نا يك“ كيئاج يك م 001 اوك اا اكس دك م اكارب ل موج روكي رجا رباب كس

 (لارص)ًاميق ًانيدروان 07

 ها ا ع اك النفل فلي متارباج «عس لدب حس ل ا

 شايل واكل م 0-2 ساء 2ك نامل 1بردتلا ار ماربمروأ انريجا ريو ا هر نر تدابك محارم مانت رعد ا ذام

 وكروأ لاوس ألا ايل كدي آل وه لاو ساء البي حابس لج تما نا لشروا حايك ايد متت اكديح ل ارو

 اس انركى دب واج ضن را كورك اك يح لا كتم لور الت كل كس ل اني دوبتم

 اجرك لي فرط كب د داببكبس مج كيا ادندج وب اكل كم ةيققاكا ن من" راكب لوكروا < دونوورادمم ذاك

 اكس رسود كيا ل ايزو خس لج قد هوت تلد يكف الخالي سنن اكس د التب تاقيقنتىكزبج سوك هور

 ند زج درك اطعول م لاحد تقف لش تاجرد كس هر و اجو لامي سرسودوكل يروا جس ع: كدفيلظ «فئالسخ ايان فيلخ

0 



 مدد زج جف لانج رم 4 هراي (ك) ماعنا ٌةروس

 رواج الاد غييسدازمدلج تبي وكل ولاو فى ا رفات ىفي ا بدار ايدي دكر اتمم حس نا رف انكر ادرهنارفك ان ساء[

 -بهسالاو ذس دل مري ناالاو فسكت رفغم كن يؤم هوأنيقي

 ارد دام قوضر كي ه2 2 ريدم

 6هانلزنا ءاوُلْوُشَتْن ا لع لاوس < بادجاكردقم لاوس ليارصقم كن ا ردقمالروا مال ءاَلْفَت ال ند : لوف

 هداج مال كة لع فم كل در باج كح لاوس ىلا جس ل لوعفم لوق معلب نك قم نوب علاو ل لوعفم

 ههه كم ييردصم نا كاي درك راشا كف رط كت اب كارول يدرك رانا بهاج كن ايي 6 تلغى هانا زناركن اء فوذح

 وكف ررواراج فرت: < اولوقتال نال ل صا لاول وقت نا كتابك سا فروا اسك يكرم فذ ن وا ساول وقت كج

 لول لاقترفلاررطوا تا ولضت الهبل سا لكل ا«اولضت نأ كل هلل ُيَيَُي ل ةلس لات كاميجايكفذع
 هس نايئرصيروا هر فرايتفاوكيج لوكا ذس ةمرلا يلع رداشم قت كب يمس الدليل سا كمكب ديت نأ يسباَور"
 تاج فذحاك "ال" كت تك نيترمب اول وقت نأ ةيها رك هانل زنا عي تدابعي ذقت ع كرايتغ ا يجال كف اشعاع

 .كمركا ال نا تك شتر دانك مركا نأ ٌتئج ل غلاه لأ

 -كح نومردقضالروا مالى كل اهيا ذاع !ولوقت نأ بام افلع كلا اولوقت وا : قوق
 ناميال د ع تفصل اًسفن :لبق نمرمكل ثنهآ نكترمل لب كجسهراشا م للا ءاًسفن ُهَفِص هلْمَجْلا : وف
 هحاورالا حيورت» ١ < لايك اي آمزال نامئا كك نامبارك لحا«جساتوم بشرب ظب تاب ةكاريبج لك

 -< ياهئاميإ لدي ْتْنَمآ ف طعاك ْتَبَسَك وا كعوراشا ل لا يكتمل اًسفنوا : قوه

 -<ج باو: اكردقم ل اوصل يارصقم اكخاضا لا ءاهتبوت اهُعفَْت ال ىا : قلوه

 خف ند اصلا لامئالا نرحب نامي اكيد زنك ناك لح اج قركتلالو ب تييناقت كبسم نكس ل نمت آيات
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 ىف اَهيسكالو اهئاميااّسفن عفنيال ىاهس تلي كيزق فا تيك سيب لاء اكب اج يا

 .اًريخ هيف تبسكوا لبق نم تنمآ نكترل ناميالا

 بئاج كتم كءاتيك ذل عرشك م« اهلاثمأ ٌرْضَع ةَلَقْذ مط رضلث تداعى ا ِتاَذَسَح ِرَشَع ُءاَرَج قوق

 هس فعّوم ق“ لاشما كبس لاح اكب ادج جس كذب لكك حا جس ايان وءاهلاثها ةرشعرباظب للحاج ايه راسا

 ءاّميق اًنيدرواه مث لءارصملا ىلا لوعششرواسءايك ىنادهل وا لوتفماك يناده :هلخم ني لدبنو قوق



 8 دراي (5) ماعنا ٌةروس ما (مددج تن لالج جف ننلانَمَج

 جلوب قتال طلا فمي وكت دارطخ ضب ايدج ىلاخ ل وعفم كمي بون سوو كف دج لدب حس لكس طارص

 -< نايتا لذه سس ءاتبا مكاتآ لع داش لع لا مكاطعا : قوق

 يم 2 8

 خجول

 ترشاى رول كامارتو ل اطنخاسدوثروا كريقعرب كن يكرش لب تاب دش ذك (ةيآلا) ءُاَنل نا ثاتك اًذهَو
 مج |ب راج امج لش تايآن اءاهق ايك ارك اك تسل اسرو تدب: ري روطرط_اولاب لب لسلس ىا « ىتكى وي د رتديت سك
 دوا جس قر ور اناج مكرر ساس ناسنا ىلذ ىكح اناكتسو كك لام اكو تداعس لكني راددوا قريب كن لانا

 الل الةيلاع كوم تررطح لبي نق ىك نانا بس كس بسد لإث كك د زك ايها حس تبي لحي ساشا كب جت وا

 بآ ؟جاناج ايري ءانب ساكن !كنلارخنآ[ل تال فير تقف فلا لوسر جبس انج لبر [ل نر وهشمو فورت تسبب

 تترك رك راجا اكل اا ذيل ليث ناب ذاقرابمةرواعس ىلا تكري هريث ى فيهو لاك اطع تييادب باتل جوك ففي

 هيي لئن وكبك متاكد سلب كر طب للاي دابق بس دعب كس لونك نآرقء وتب نق لس كدندادغ
 قراببت اهقايكل ب نارك ولعم اي يم لس« سكر مب ع ناي ىرامب دكدج هو ليتل وم لاذانري ىراصنو دوبي اقر ذود

 هس تعادب باق ءاكوج لت وم رزع ٌلوكاراببق تم ايق زور با قى ورى روب تخج كل زان باتك سب ناب :

 توموختر داي بوث جس راطتلا كت توم كال فرصوكل وكف نلإ بااايلدهإ كس هذ اجآ كس منيب رروا ل وب عروط

 دهس لارتخن اميادعب ل ف اجو دباشم بيغ اع تفوح

 .ليراضم ام يا لمع تي آلا: يحل ل انكر اكعسرسود صن وكر و رس تم يق نب « ئرخا رزو ةرِزاَو رتل

 ادد ل اصوصخي انك ردك رمد كس ركمرج صخيا لابي وا ساق باند وكل اهم تمل ايكايك اي

 كس تيم ليا نكس اجا ذي يمرس ارسود لع مرج كس كيا لايو سبأ تايفكى وك كا لم بلا تلاع رك مرته اضرووخ ضن

 يلم لا نا «ع اندم با ذعوكهدرععس فس هدكس لودت ايا رفا اعكي د جس هروكى نر كني طابع تري انج

 تن وقر اكض كي ا لي تك ر فذ وبن نيكل رتانم اس الاتات شئاع ترض ل قري ذس لغد ب تك

 لمرات البنكي توج اكسس ضل اعمق كر دج اليت جد كة عجل



 مدلج ن0 جفا لانَيَج كنار 4 هراي (5) ماعنا ةروس

 هك ودنز ىلا قاس اجاهكر سرع سرسود انكي قنئئرخا وزو ةرزاو روت ال ع دوجومل هيف لطاناكن ؟رق لج

 (فراعم «روتنمرد) جاكوب بزعم حررط روض هدرمتس سدر

 ةريقع اك لويس مل اوم مولعص سس لبي روكي

 لاب رود لمكقتكو يقم اك ويتتتس نر رط تا ايوب تؤ واب لع واذن سىس لوك سا ءايدر ادا هرافك اكل ومان لويس

 ادغركايا رارق ل لب ىئكو ريق اك وكر شم زين كيس د قلم آدالوا ىروب لسن اناس كت يعحم ىك فن ةلقات مد آكعس
 ل ل د را

 7 هي ىل وس اقفال بلغ 2 ترك وغلروا للطي ضو رافك



 / هراي (ال) فارعا ٌةروس ممم مدد نيلالج حف نتلانَهَج

 سمخلا وا نامشلا ةيرقلا نع ْمُهلئساو الإ ةيكم فارعالا ُةَرْوُس

 .تايآ ٌٌتِسْوأ ٌسْمَحَو ناّئئاِم تايآ

 لال لع اياب آت ةيرقلا نعم هلئشا ورك كفار اروع
 - لي لشي ”١ سءه لكلب

 اذه كلدبهدارمبُملغادللا نصنتلاد ري رٍمِسحَرلا نخسحَلا هلا مسبب

 0 هني ق3 نا ليسو هلع هنلأ ى .-نسدنم اك

 مكين ويلا لل اماَوعَتِإ مب ىق ظ كت

 يلاثن يحب دي كي 3 دايس

 .رامنوكسي قة ع طفلا راذلا ىف لصال

 ف 22غ 5 نام انابنأرسو
 0 مد م سما

 نول اذنع اميف ةيلاخلا مشألاو لولا غاللإ نع ©َنيإكاَْش امو هلعفامب يلع نع تر بْخُمل

 ٍذيموب نئاك ٍتِْيِدَح امك ناتْفك و راسل هَ نائم امفئاخضلوا ايعذلل

 طيبا دسحما 0 رولا فن ددعلا ان يقل



 هسه ع

 مكجا 0 جعشف زل امَج م /.هراي (/) فارعا ٌةروس
 ٍةَشِئِعَ ممج اهب َنْوُشِيِعَت ياسا ِء ءايلاب َياََماَْكمَحَجَ ضل مدا ن ركل َنودَحَجُ

 ةَيور دل يكس اتالي

 رت لقدوم يا حس لا( صتلا) جلاد نر تيه نارا ذب د” حس مانكسقلا لدم تكور :مجي
 ب ار ف وكن وكول هيل ذ كس للا بآدكات ب بالخل يآ ساء جس قلل ذانري بآدب جس باتكك ياي« اناج

 لولي آ كد اج كبي ذلك ب آل فو: لا سأل ساانبإراذنالل لزنأ ى«بللختةس لأ رتل
 حس فرط كبر راه ناآرق دج وبك تس نا « دج تدك ونوم ره رذ كس ىلا ( رك ج) دول « يس اج لدم ن كيت
 تع اطا لكنا لب تيصخم ىكدثلار لك. ةانب هن تسرب مم وكدقلا ريغ رك دويتو كظلادوا «ورم عراجا ىف ىلا جس ايكا اتا كس هس ءاببت

 مل ىلا ذاك احل لت ليي ساروا« نوعي ل تاس ك ءايروا ءات (نو رك فيزو تس كل صح تمدح تبي م ورا

 مكوك ويسب ىشرمب دوا ء#سودتا ذك كس ديلان [تلق اًمروا حس دجتاسكس نال لاذ ل تءارق ل ياروا هس مادا

 دابر موك اايكودارا اكفسركدارب فس موك وتس نج ( قتل ) ءايدرك هان فس مت نيت قلبا وارم سس قسروا «هس لوعفم رمش

 كسر ميود لول كح سدرك مارآت فو كر بهودهدمكل ث تلاع قم ب ءاب أت نفو كس تار باذعارات هي كادوا ايدل
 ارامت ري نلا بج «ايآ, لش تار“ يروا لن ندد لس( ب ارذع) كي بلطم,وميئان انوس لم سادج كا« لإ رب تيكر ا ماراتتتو

 كس ليك ريا رورظعس لوكذل نلا مترج تس مل اظ مت قاوم قلد تاب لو تاب للزب حس نم نا فاي[ بءاذع

 ء لك موكا فس لوما وجروا لس ركل وبق تدوكو كن ولوسر ( كح نا )تل ل يتما مت كتل هنح تك جيت لوس لاي كس نا 02

 رورش ( قب ) حس لولوسر ل سراي كس ساي مايد وا( كس ليك ييزاب دورض ل لس داب كس ذل كي للا

 رمشاب تس لاما كس نا( رامجلء كس لي درجت لا لك ويضركرس لكنا دخت اسكس مس دول متر حس ليل لاوس

 هس تس لوم نراك لوتس دشزكروا علمك ولوسر ليبأمت ( خ10, لي دانج يصفى روي وكنا حسدجو كف
 ثيي دعرل اريج« لوم لي هدروااناك( كيل) اك تكس وذا تيا اكل وم ان لااغاي اكل اهغاروا« تس لبن رمش

 ءاكم نازواك ( لامعا ) تفتاسكس لدع كوب ناداكت مم ايق هوك م نادك دوك ن لاوس تتم لب ندعي ا ءجساوتدداو ل

 لك وكول نتنروا كس لوب بايماكت ول ىن تيب !اكوم كراع الباك وليك وكول نيتوس جا تنص ىك نزولا :لدعل

 لوم او ذل ن اصقن نبا تسمجو ىكذس كديسر منولووخوج كول هد نإ بن راكي تسب كل ويارا كلباكل وبي
 لل نيب وك مذ م مآخ تااهدقسلا ةاتري تاما هلك يي ذلك لوتآا قرا هواك توه لا 1-2

 وب ةسدازلا 0 كك اديب تشيعم بابسا لبي لا كل داب مي دوا ىد تنولسرايظفااب

 2ك كس تلقريك ا نءاّمء عمرا زكر شى ولا جا ةَشْيِعَم شئاَعَم



 / هراي (ال) فارعا ٌةروس مه مدد لاجل اَنَمَج

 ةالر د جات واخر هك دو د سصو ام <

 ل رنتي ايدج توي خي اذبا جس ردقدي ردصح نأ عب ب كس مال يرعب كج هراشا لش لا «راذنالا قوق

 تعسض ظلي ين ايمردكس لول وا تلع«هنم ج رح كٍرْذَص ىف نكي الف« اورج فتي

 باتك اذه« يبت رابع رقت جردص:م اء فما يذق جب كفو فولت باتك ن ئركذو : قوق

 _ :نينمؤملل ةركذتو
 كيور [ حارب د فيفي بآ 7باطخ لي ل تامل هداشاف قرط كب او كس لاوس ايا ىهللف : َقَلْوَق

 وكت اقتلارك ا فوذح مهل لقبك اذ: ادي رقشرواجس بم لو رباب كى اايكج فرط كن يري باخ

 تاكيد

 عت دابعي زق حس ليكريفلا لرش لتوا عقال وعش اكف وزب ثرر ,خمك ان ٌلوعفم ُةَيِرْبَخ : قوق

 .اهانكلهأ ٍةيرق نممك انكلأ وأ <

00 
 ؟<صدئافايكك سا فهم اندر يح انكلمأ :لاوسي

 نمسك لوكس ىلاقترلا_لج يلا حاكل اوس سايد بادن اكل اوم ليان ا. فو زج انوا سم اع رشم اح

 بت مدقموو ع ببس(2 لالبإ شع ثوم انساب انه ءاجفروا < مدقملكالب الكب اتوم مولع اهانكلهأ ةيرق

 دحإ تكل رواه ىلوم مرقمربآ كب اذع نش توم مدمس بيس ب سل ئالاع هس رثوموو هس بسلك 3 ًّ قيء دوا

 يأ تس لن قت نلا « ليث يسد باوج فلكس لا فس نيس العء جس نم موه كاك نسا تس تيبس لوم لي

 هيل آب ا ذعبب نارا ايكو دارا اكس كك الب كس ناس منا دك ا فوذج اندرا لام العريش اج

 باذع## يبت اف لم اذه ءاجسف كج لاب لاوسيي ىكب ا لابي ركاذُساب اهناجف اهكالهإ انذرأ يت دابع

 دس لاب لاح لكل اوس اساذيلعس كت لالدب ذآ يرعب حت لكالب <

 لوم بارسا ىلع تروم الش نين ةكك وج بابسا فلل تلال 1 غلع ا ل ةى كتل كس ريتك اذ يلوح

 كى دكر يأ كتوم بسك آ انساب اه اجب هريثوريغد جس قوم ركوب قرغ لي قت قوم ركل سك

 لوجو كب اذفتس اه توم

 تاذ رشا كهلعا 2 1- كيك دج ك < قوت الكي هراشا سي ىلا « راهن ةََمَو الاه َءاَجةَرَ قوق
 ]ا 35 3

 هفات بلا اتسع

 ها نجي مرْمزإد



 مودي نزال ج خف تزل انَيَج ين 4 هراي (ال) فارعا ٌةروس

 يب ًاناّيَب اك نولئاقمهوا لابي جات ىرورضان ال فطاعواو وج اناجايكف طعرب لاح سرد بج اكل احيا نوعي

 دج ئرورض نوم اكفطاعداو لم كايمرداز يلع فطع

 مه وافد تابعين قاناج يال ىتفطاع او ركاج قت ف طع فرت تقر ورك جك عيونت ْوَأ إو

 3-5 توج لتر تبا كففطع فورت رع ايدك ف ذصوك اون ولئاق

 اكانلاا ذب لو شارع لقب للامتادك سس باوجاكل اوصل افاضا اكل ام !فئاحتدعب -لامئاء اًهفئاحصل وأ :يِلْوَه

 كح لامتا فئاهسرواءجس لامعا فا حصتسرابعي زق ع فو حف اضم لابي كسب لاح اك باو جس لبن اكن زو

 هس لاكش ارتعا لوكس كازو

 بج تاتا وكى رباب كل وذلي لولودوج جس دارما اكاي لوسوو نات نازيملا ناسل ءناَرْيِهْلا ُناَسِل قوق

 .(باوصلابملعا هّللاو)_ب احا: طسو كيل كلب (انناك ) ناسلو زق ليث تنس اجوج ىواس لكلاب اذا لورد
 هر كءادتسراوب قاتل نئاك ءزفمويرواج ادت نزولا كجوراشا شييذقتكلا«نئاك : موق

 لم تروصل اك غلحا لو ةيسدرا ترك ءادتنم ُنْرَوْلا وك ٌقحسلا هج سدي لوألا لش ىلا نول ٌةفِص نزولا ُهَفِص : َيلْوَه

 00 طلقوب وا ل ه والعكس لامك نس قلد ل كزورك كدب بلطم

 دبا و سد ل
 مة

 :ميم وورو مان اكتروس

 بيتا رو فارغا ل "هس" "رعب تساي آ لك اكس ايا مكر كس لا مانيب رواج فارع ةروسم اناكت روس للا

 -هسايآركةاكسفارعا

 :نومشى زلم
 لسمو لي قلت تلاسرو توروا ترث 1قشمو اهم نا ارم كس ارك سانت مولع سس كل_١ فر ظني تروس دول

 زمول كت ارول تاعقاو كس لاتما ىكنلاروا تاذاحكس نقب اهنا ضو والعم سا نوم زرع اك تروم

 هلو ليت دقو

 كبك كلذب هدا رمبملعا هللا لم لع سفمر كر /# لوقنتلاوقا فتك رك لي داب هس دارم ىك « ّصَملا

 ا



 / هراب () فارعا روس م مدد لج سغف كلامج
 هاو يتوفر طربال د لك ,جرح كردص ىف نكي الف جدي طاكفالماساطاتئك ا لدلا#
 نا ةرةليدارم تس لد ذي لوم 3 ار كتي آ ذبل« قكى لذا: فرط كيج جس بانك
 ترو كبي زك رانا حس لادا كيس اي لوم ليتك يتروا فخ اكم تكلي آن قلم اكد اكس لادا نك
 ماوخنو رس تست ( نثل) ىطرق مهب اوني لا كردص قيضمي ىار جس اي فوة نللروا تناولك يس 1
 روا ؟ايكل ماعم ايكدختاسك نا فذ مقلي ذكروا لوسر خيا لاي دامب فس مترك كيئاج يكل اوستتس كانا
 وك وتما ىفي قب اذ سكول ب آه هاد اهيثتوكم ذ# متر لكو تدير شم اكحا ردا تنلاسر م اي فرك ياجميل حس لولوسد

 لاوس نير ضاح لري طخ كس رادولا هج لفت رثلا لوس اكس تيباود تلت باج ترحم لست
 اينما ل أ اج ماج اكدقاوك مو لملك اكياج يك اوصل داب ت©ر هيتس أذل ةزوركس تاق بجرك بارق

 رواءايدركادا ناك دو ادخ تنامارواءايد يي فتن ماي اكدفلا فس يس آكس لت "ميك تع باص ؟كس ود باد
 - ل هاوكي آداب «دهشا هملايا, ر فذهب آر كير ءايارفلماعماكقئا وفرنا سكس تما

 سئزلكليشو كوكو لس اس نقب لاما ذو تمايق زور نن (ةيآلا) «قحسلا ذ ٍذَِموي نزولا
 لولاك تلي ل زارا ”ليبق اه دم إي لوم كت اهات ل امطار جس ات كم امج ا قلن ذومل يس اي انو نبش « تاج“

 دان أ بردها كسي ات ل لم تسد ابل[ كوم تروص ايكى كن زو لس لاعارج ءاتدم لتأخ 0

 لات لال ةةد منور جج سن :ملكعس قرورض يلي هس لب تداخ قش وأسس تدق كى اس دداقري قرم هاج

 كي لكَ اه ادرك اصروا حماد لك ب ول ليسم نا 71 تن اداه اذ لج كرو هذي و الياس نماء نيكل د نك

 كاباء ص ّلاج ى ل كي ## لي رج لاو وتوك لإ زج ه ودون دذ كس تالآ تس باء قد لائق ايش

 0 2 كش اكروا كرت ةدئروا لك وفي كح لاش تدورض وذا رت ل نترك كك مداها تالآ

 1 بوزان لكن ا رشم اكنلا < لام ىلوق ورم ركع ىلاج للود قرب جس لاج لق اهتمي مذ

 ؟ داعبتتسا ايل ب سا زل ليك زواكل ااا لانا هس لءاكتسد دف

 :يرظناك لك_رار” قلت ضارعا

 ل ا ارح ىك تتح لسه كبس ايكت باخ فس غفر ويشن ماطر

 قولو روج ومع راع تكن زو بفصل امنا( قرجا,) ليبتون لوكس قدور نالوا نكس عبرت

- 

 ما

 ل امو كرديو لول كس وقفا 3 رت دام تمايق زور عع لوشن كل 8



 مدد لج غن نلالََج اكمل 8 هراي (7) فارعا ُةروس

 :جس لبي تر دق كرا اني درك بتل مرج جوش نع
 طع ترروصو لكش لوكس ركل إي دبت عر وج تذو ىكوك العا سدامتمك هس لسا تردق ىكري ساوكتانئاكق لاخ

 نوتروصو نولكش ض اخ صاخب لاارغا ىلادنا لير شكرو دان ذرب دك ئ دبشرب لا تايادر كتب لوقت لقي بآ
 وكس ا ركن بجيت ناس لاما رب دوا كس ليتك ل ميك للا لي تروص نسل اص اغا كس نانا لرهقلس ل [

 رك لتر كسا لي لت كاس لير جز كي لام دو كوم قد ةوكز لكلا هس ضخ كج لي ثيي دع لا
 3 (فراعم) لوما زارت لج ء لوب لامار لل اكسر وااكحس وكلا

0 02001 
 دوخش مداد هعمل هر يف متناو م انرَّوَص ىل ٌرُروِصَمُت مدا مكابأ ىا َمْْدَقلَحْدََلو

 لاكعتمام ىناعت َلاَق ريدا َنيْنكَيمَل ةكئلملا نيب ناك ّن ابا نيليالاَوُدَجَم ءانجنإلاب هيَ

 نم ليقَر ةئجلا نس ىا اَْيظيقَ جلو هين مهَلَحَورإ ان َقيسفلَخ نمو رنيم أ نيج ذا 0 نيش ةدئاز

 نر كلل 0 2 نصف 0 0 ,ودنسلا

 يسب كل ةوجي مسلما ١ َكِقَوْعِإب ىوهميلا 00 0000

 نعوم هلم نَعَومهْلَحْنوم دل ْميلَرَف كيلا ٍلِصْوْملا قبرطلا ىدع ىل 20118
 0 با لاق ٍكْوُنُس نع مِهُعَنْماَف ةمج لك نم ىا و

 نينمؤم 9َنيْوْشسمُهرلاَدَجْلو ىلاَعَت هللا ٍةمحر نيبو ٍدبعلا نيب َلْوَحَي الكل مهقوف نم ن
 ماللاو سانلا نس مهن ٌمُهْنوَكَدََتْرَمل ةمحرلا نع اًدَعِيُم اَيوعْلَم انو اًبيعس ٍةْرسْسمل ١ ا

 ُبيلغت هيفو سانلا نسو كييرذب كنس ىا ©َنوَمْج 6َنيَملُمتهجَلَل وهو مسقلل ةئطومو ءادتبالل

 تنل نكَش]مدأِي لاق ودع كعبّتا نسوا ةيزشلا يش وازن ىلغت ولبجلا قف و بئاغلا ىِلَع رضاحلا

 جلا نطير الوش ثيح نمالمف هبوب ملا اوح َكُجفَرَو هيلع َفطْعُيل ُنكْسَأ ىف ريمضلل يبي

 لوف قيوم رمد َىيبيَل يبا نطل مهل سوسو 0َنيملظلا نوف ةطنجلا يو اهشس يلكالاب
 مالا رسكي ُن ئرُثد نكات ةهارك 1

 3 رَجَش ىلع َكّلدَ لع ىرخأ ةيأ ما نتغ مزال

 سيارت ابطح نت لذ يف طيني 1
 رو رخالا قبو اب مههم نك رب ىل اهو

 و
 كي بسس كا ىا ويا #2

 عا زشلجي مز



 / هراي (ا/) فارعا ٌةروس اهلك ل

 لوقو نيامهلع ناقِزْنَي اَذَحآ ِنِْصْياِؤَطَو هبحاص ْءْوْسَي ًفاشكتا نال أوس امهنس نك يش

 رئت مافيش ةؤادغلا نيب 0نْبَلدعااَنطتل نوال كَوَوئلاَنيْرَع 21712 لاو با

 اهب ئاوحو مدا ىف اطيق ننس نيون اهيسغ سب انقر
 عقد

 انف ممعحب لاك نم ودك ويحل ةيرذلا ل طخ يق نك كس بعانشاسنما

 ضرالا ىا اَهيِقْلاَف مكلاجلا هيف نستست هيلا رارقتسا ا ٌرقتسم ضال فكل
 2س دو اي 2
 لوعفملاو لعافلل ء انبلاب ثعبلاب نواه مو نوثومت اهي هنوني

 5 51100 مي وم
 لاح للا ضروص قراها ل انء لظروص كرام ايكا يي دم آاداد# دابق كمن مرا يجرد
 بس ون , سيظنتو جركل يج ورك ريتال مد ارك ايد م 0-5 مارب «كح لقت تشيك دققاتتقع مآ مك 3

 كس لاقتشلاا وهن ل اش ل لولاو سرك هربت وروا ءامت انكر شاب هدو نإ زايمرو كس لوتشرفووروا لس سلا ن 10001 ى

 )سس رتباعلا شالو 6و1 )ءجسهدتا زال اد ما د ادد س فس رك هريس لس زج سس يارف

 0 «رتاعس لولاس اك سايكابكروا تا كس تضج ايار رف فس ىلاغت نقءايكا دبي تس شوك ادا تس كت نس 3(

 ل( سلا)ء سس ضع سايلذ ةكق ب لك لس لاؤلا ذيل كرب رك لع ( تنجاي) سوف هسأ وكيلا

 هس لذ تنبأ رصد رواء جس تلبم كس ايارفذس ىلاقت ص اإل اج ساما تول ها ناو لسن د تل” كيك رو ناش ابك

 ماب كس نا ل جس كل ماب كد مكانا ردت ع جس مايك ( سلا )ل ءكتىلوا ءققؤتيكترر متت

 لت ناري جس دف باوج اك ارداءاك ويت عسى: فساينب كتر يدار ل( ني ) يدار لتريس ىرتت كا

 تسر روكا تس تبتر للك سلي اب كس ناادوا تس لب دك ناروا تس كيج هس كادوا تس آس نا لوك
 كح تقر كدقلار وا سدنب ودك انكر لن تعاطتسا ل آتاهيوا وكول اا رف سابع نا 6 لوكور تس نع ب
 بوينس لابي ارق فس دقلا لس لي ايت نوم ( قثي) اذكرك ثلا حس لع نا آر وا ةساجوندن لع نايسر»

 مز 2 كس ديب كمي حس ءادتبا مال وا اكس دل ورتب قريت دج حس لي لاف نا ءاج كروم ووورم بوضخم

 دواس تييدذ ربت نت ا اكل ودر جت ور ضرك“ حس بس م جس ّن ٌننلمالو ( كل كس ذك تلاد فوذح

 حسا كي طش نم ل“ (نئلم لإ لمت رواء. ايكايوربلغري بح انور ضام لع سا( ودربمن )تس نولاما

 داس كس مم ءاد> ويت كراهبقروا مت مدآ هسا (ياررف ( فس دثلا) روا ءاك ود با زعوكل ا لاب اكع سك راجتا قريت وج قثث نإ

 تاو اهدار جج لقاح لابج «ومد ل تند كح اجايكف طعري لاك تعديلات كرت دنا كح نكس (تسنا)

 رمي ءاكياجوم لع سوما ظراخ راه ةقدرو جس مدنكرجووروا اناج تم قب عرقه تنخر لا عس تين كف اهكر وا ءاحخ



 مدد كلج حشف كن اَْمَج اكن / هراي (/) فارعا ُةروس

 (ىرْوُور 9اكرماظل رولات حس رمدد كيادجوكل وج اكسر شكك فود ناك بكري وك ووو نا ف سدا ن اطيب

 للروم لول از: لة سكر وو كي تزول اوك وفود مابكروا < لوبجتى تتار ب نازوك َلِعوُف ح ةاراومل

 "ا هك شيب لوفد مكي جايك هذي :( قب )تس هر مالوكا نيكيم) ءا جدني اناناجوم تشرفارابت
 دلخلا ةرجش ىلع كلذ لمد ج ستيآى رمد اريج مزال كك هس اكل سا(رولغ)ر 1س او

 كس ناوكلوؤود ناوس لوم داوخر اكل وفود يبق لم_لءاعم سا لت لاعكم نك شئادرب هركس لوود ناروا (ىلبي ال ِكلُمَر

 سدد كيأ لام رش وود حك جم كرما نما كييوكتخرو بج فس وفود نا« آل كنيدي ذك بعرف سماق

 امكرمان ةأوس اكلوماكمرش ل وطووروا كور اظربد لك ادوا لب سودروا لبث وك يار سن نا قتل, شكل تسع

 كس للود نت كل دس كبي وكل تب كح تنج يو خيا لوو درو« اترك دين وكام رش بح اص انجب لحكايواكرش. كح
 وك ونود ملم ايكاراكروكن ا ذس بركس ناردا « لي ركب تسهل د كس نادك تءايددك ورث اناكرج وكل وتبي لوم كرش

 < كير اهفتتا رب ء<سالاو تدارع لش سن /ثو ترص اراه اطيشمل ات اي بك ير ايكرو ات كي رك عم حس تخرد لا

 5 دادس راها« د ترن كرام ل ايكو ادي ذك تيصحشذ مباراه ابك لود

 هالك تيدذالا ايا حم مكي اوتو مدس انة شال 9 اجد: ح لم لولا ةساحلا نات يقيم 3س

 :ةيدسا را ترها ار ضقب رس تب كوب نأ 2 < لي تيدذاكرامبت واتا كيوم لتشات

 يوت ناي ز لا ايا رف كس ومر لئور هلا تدم مت ح.انركل صا عفت ( لبن سا ) كيكت سد كياروا س تنوكس ا ني ذ

 -لّث لوفود لوو فور لي( ن وج رختتإ اكن اج الاكت تس ا ةدئز رواعسانرم ليث وروا هس ىلركرسل كرت

 نار د ج.م هز 0ر6 ده د سصوام

 .مدآمكابآ ىا : ّنْلوَق

 كمكنقلخ .لكالاعع تس مدة ب قل اكيوصتو قلثي_انوب مولعمسس لج 7 اوم

 جس حس فال مد قلو قلي نب مولعمس مدآمكابأ ا

 نافلثالةيلع م ًادارمتس مك لي مكن قدخ رك يك دجيكمد ارك ابداجايد متلك الكول :(بلوج

 ماس داجايد ماعنااكاروا ىةيرذ < ىتدو# ناب قلل كرد لباب تقباطم ل هرج ماروا قيل لوب
 لآ يق ترورض كنس. فو ذك فاشم كك نس دكر ودوكبش ىاوك فال

 ردكلملا ا : قلو

 ؟ح_رصقم ايكا ف اضا كس ترابعل ا اوكي



 / هراب (/) فارعا ةروس مدا مددج الجنف كلامج
 هس اني ودار تسر وول شما ك- سيلبا لإ رصقم ايو اضاوروكذ اح

 ؟ج هدئافايك كن يدجاسلا نم نكيرملر باب دوم مول نرد ودهس« سماح قت سيلبا الإ اوت

 تتفو اركي نام قروب مون ”ىئاكو دج تستوب فرصا لوم سيمومخم لقاكو رج قط سيلب الإ يلوح

 هتاف سنا قل قوم ىف كهرب, ق لش سس ساق يكرم ف اضااك نيدجاسلا نه نكير حل بج «وم ايلرك دعب ركوب يكن هدج

 - لئدحب شوا يله رهترمتتتتوب

 مي دلكالاح تس اتزم تان ىلإ ىقنغلعا- ايكتناحس نس ركءرج كوم بلطم درو هدئاز ال ل لاشي« دئاز : لوف

 -ليرصتم

 قش انو تير قش "كن جس راظتلا تك ىنرظسنا«مك يدركه راش كسكس ىنرجأر يفك ىنرظنا «ىنْرَحَأ : قو

 دل ايرمرما

 -< باد اك يش كيارصقم كذاضا للا ىررخا ةيبآ ىفو : لوف
 دعإ كس ساروا كب لطتزابا كدت رودتز كتيردا قربك نوفي موب ىلإ ىن رظنا فس لم اك يبسبش : ميش

 لكأوميب بلطم اك ا« ىلا, رفروظتختسساوخرو كمت اركربكن يرظنُملا نم كن ىلاقتدفلا لي باوج كس للا لائأشسوم
 عتيد :قروا كوم قراطاقري تان اكاكدإل تعالوا قع لعا كوم سي راط تدمي للا ايكوم وفك سس تروم لما

 هفلا_لغلحا قرب ىتروظنم وج كب لطتذاجا كاتس د هد كين يق سلا دلو كك اجوم هدنز تانناككدإ

 -< موب حس نيرظنملا َّنِم كنإل كس لاقت
 رك انوو مولعمانر كل وبقت ساوثرد ىلا اقلطمج راس نيرظنملا َنِم كنا كي ل اءاكب اج ينج

 اكد لاش لين لولاو فس وانف قاتلا كيكوم مولعمازيلاجس_اف ققكتج جس ىل وادفع هيساتوم مولخ تس تمي كرس

 -< كئامومذم ل تءارقليا ًابويعم قت ةزمهلاب اًمْوْذَم : نوه

 -+ ك تردياتيئادتب مل لس كبت ْنَمَل ءادتبالل هاللاو : لوف

 لماع اكبادج جكس ءازتر يف! لرش كعب ْنَمَل لع باوجاكل اوما فاضاٍءاَرَجْلا نغم ةَلْمجْلا ىفو :ملوَق

 ايما باجل رش ذباح ماقتل لعكس
 ؟ يد لل وبكر ارقبا زج اجب كس ذي هدارقباذج لمت ماقم ماقول هج دوك أوي

 رار زج وكل مج اك كاس لو مال لابي دوا اتم لل فو مالرب سا زف ةنوب ع اوءازجج بحب .يلعفلمج شلت

 (جاورالاحيورت») ١ -<ايدما رآطاز# م اقم اق اجب كس يسد
 المسقا ىا< خلا نئلم لوورواج كك ةسكتلالدي فوج امال نتي سقلل ٌةلطوم ْزأ : لوقف 0 ا



 هددها رتاج سخف تل مج ادن مرآب الز كارغا روج
 دهس راثافرطاكب ادج كس ددقم لاومليأ ليا «ةراوملا ّنِم َلِعُْف (نذدم) َعِروُو : لو
 ملك اريبج جس انج بجو انلدب حس ءرنمت وكل وا قوم مدمس لوا لل نا الرول نيت ساجد ع ةاوود لن للكل وا بج اوس

 ع درك ل صْيْوأ كل رب تسهزمتوك ناو دعي برخص كل صاو كج لا ُلِصَيَوُو
 هرعاقي لابي ذباجس دكا ؤاو لان لاهي رول هد ايكو /ل اج وم كرتتنج بس لطااددد ناءدعقي يا
 _ اتا قداج

 لإ كوكل فسا ىلا ىلعا نم ئشلا 1 لاسر يل ياكم لع اك كس سسك اييوكقحمز الر يتر ءامهطح : لو

 بطئ كس لادلئالاحج خيصاك حن اوطبها كج باد اكربش للاب «خلا اًمُنْلَمَتْسا امب ُءاَّرَحَو مْذَأ ىا : قوق

 كيلا عمر اوتو موت ررطتوار ماكي لاح اكب ساوج ءافق جس اجانب: اسطبل! ابا لإ درفود فري اوحدافنلث ليغ مدأ

 - لرش لوكا ذبل لو تيدذ

 هه رس د .ب حم

 جتئفو فل

 و نايا ري ركزقتح ىكنقلخ دقلو

 مكاانروص ريش كيسابكفس لش ا«اينرف ب اطخ سري انآ عاتب ىا لو رشبلاواروا لل لل 120520011100

 هس فو ذه داب ايءاكور سالت "- ]ل كوره )«ًدجست نأ ىاج مرئازال لس دجست ل ساو نك ثلش

 نم ىلا < لاق ثم َعْنَم ل يسايئا كرا( قلاع رك با) #“ر كوورج ةكايكروجير م تاب لاذ زج سك نت
 ان شبس ل لوتشرف نا اطيبش« دجسستال نأ ىلإ كنعد اه ىا<س اعد ثمهنَم رك ايكابكروا دجسست ال نا كل لاق

 كس هدا توم كج داس نوتش فرب ناس آن ك2( فياكا) اق حس لش تانج قل اطمكس تحارص كن آر
 نا توت لاش لين مكرم دورك 8 ّلوت ليذابدي هذ ادورج ع لاى اق يدوكر وتشرفةشاوجاق اش لمت

 تاتو هارد ءرغا ارهوشروا لوقش لري ذاب عس

 . 7 0 م.م. 6 ايي 2 ٠

 :يرظل ىل ارفاكق يلك لانا

 ردوا ءايانب بوصنم اك ير شبا وبا ليبي فلس دلال مم يوه لآ اسركرجاريوصتوج كرشبلاولا قس تيارا
 وريتوكسا وف ايك آلي دوج و نانا حس تييثيح قسم دئز كيا بجرم ىثك حرر وص ىلايناوكه دام ساري ءايكر ايت شتر ف1 هدام
 لاب ضروس لع جس كن يب دي ماتم سرسود ل ديجب نآر تدوخ قرني لك تآكل ايد , م وتشرف كل كس نك
 لا “نيدجلم هلاوعقف ىحور نم هيف تخفنو ُةَتَوَس اًذإف نيط نم اًرشب قلاخ نإ ةكذلملل كبَر لاق ذ!«ح



 4 هراي (7) فارعا ةروص مه مدد تلال ج خف كل نيج
 ت روصو لش ىكارجج قيل ىكرشب كيا حس ليي قتل لإن تك تك ناي ل ذادنا سرسد يأ بارع نت وتو لن تمي
 1 تفي يصتتكس وكر انكس كس لانا قي رك نكي حور قياردناكع سارج امركم تاق ل اتاو بوست يع ءاضعغاروا

 مكه تقي” ليا نايا لن كح ركل ردا حررط ىروإ كت اقيقت ا مدنا« لكشم جب كل # رام دقه اكدت

 وكلاقترا ير ظن يخملس نورا لطم زودوج ووجع اترك ايي الفكس تايرظنو لا تيك ناخآك تينا اديب نكت

 ادءاترك تس نردار, فلكس تلاع لانا مناي لانا ريش نانا تسود كت ايرظننلا« ل سك ب مان تاس

 منول تلاع ىلاسناريغ تس لاجل اج آ دئرظض اخ قت لوك كل ب طخخ ليو ظاكساقترا ارد «ج اهني كت تينا ترم
 هح تييئاسنا لان زاغآ اكتيبضاناكجس تانج ليمن آر قف الغرب ك- لا« تس اج ايكريلتز انآ ةطقناك ىلاسنا عرض كيودارق

 روعش لانا لئاكذ_ادخروااهت ايكايانب كانا حس ذود لوادو قر ليشر لوكس وراح ىلا نايف قس حلق رات كسا «اوم

 - قت ادتبا كرت ىلضا كادت اسس

 :تقيقح ىو اقرا يرظالس نوراذ

 وكي رأي ارطاخ كل يكرر ضرك مدل "0" تيئ لاظاجاي كانو رة نزح يل
 مكسب لاوسادا تس نا ل سك ارتكاب لولوج نايا ج تبانس لئاد كقتتا سوبا كس انك اج ايكو راسل

 كك ةئالاو تكسر تييفقاو رس لكس 0-0 لئالو كقتتتاسءاقترا يرظن لورا ذ عتاولا ىلايك
 ملكت اج يل فوكتعاب سا نوقف نيج كيب نبب تيفو رش تبا لين رظأ لورا ة لكس انسب التب سن ىف سا
 ادوا «عس تيري فرص كيتا دوج واب كس لو اه بير فو بيج كس لوني دوا لووقد ذوج ل كل اظافلا

 - لت ناكما ٍلئالو شكل صار ووو ب احا ابك تمويل لد حس ساد نكس

 هحس لبن ىلعا تمول وكيترم سا فس ضتبروا جي درا رق ل نير سفن فك عقر ماكر يت اهم ءاههنم طبهاف لاق
 < اكىراوفو تلذ لينك ماا لاو ف_ركربككر هب اقم مككسهطلا كس يب بلطم نق لسا

 هك لاق بطعم اك ركب لظ تلج كشعب مول «ثعبلا موي ىلا ىنلهما ىا« نوثعبي موي ىلا ىنرظنا لاق

 1 رك اج يل ل اقل ور 2 ندم

 موي ىسلا”تيآىرمود دك ىلارفل وقد جب ءاعديب ىلا ا ف ىلاقتدقلا اش رك اتم مولع سس لاا“ نير ظنمللا نم

 تدمي تانئاكى روبط ل ركاوم مولع سس لا نا رف لبق تاب كيتي وا كج انو: مولخم سس "مولعسسلا تقول

 - قدم قراط توم قرب سلا كوت قراط
 ديك هو مدح ١ اولا يشل (ةيآلا) انسفنا انملظ انبرالاق



 موده تلج شف ل اَنَمَج مه / ةراي (9/) فارعا ٌةررس

 لائورنمشرب لا اب فرص رك كب اكترااك ىلا رفان ذس ناطيغن «< تحارص ل مياس تيآدرقب روس ار يدج تس كك

 مو[ت رفعوا ءاياي رار نروحطتل_ كس شيب واه اكرد ةدئار هو اًمجسيتن كل تسد لتالد ىايقو لشي ذاوج لاروا يكد الكب اوم

 ترقخمو تدر كدشلا قايكم امتنا اكرافغتتساورب وق ىلا هكراب وا ايكر هاك ىلا يقيل و تماارنرب ىلا ذ__ اخت

 دعب كس هانكر واج تمار ىلاطيبخ نركب لاو كليك ذل كت باغ يروا نر كرارصابب ساكس_.كدانكم تاي رارق نت هس

 مهل لا < تساراكى لا ٍناكدنب اتركم امتنا اكراقغنتساو.ب تروا اناج كجم لبن ىلا اكرإب ركوب ب ولغشيسس تمارن سارحا

 .(مهلم انلعجا

 ايثلا نم هب ُلْمَجُبام وه ةاًقيرورياوس ُرْْسي قروي مكل هنفلخ ىل امرين
 يفعل فر ما يالا 0 ٌحلاصلا لمعلا 0 0

 ا نونسؤيق وولدي يمال هتردق لئالد للاتين َكيذ

 ا 27 نفط ردا نيل كالسب
 بيسي + 26 كيم ؛ ةدونجو يبو كَ رظّيشلا ىا قه

 مِهِفاَوْطو ِكْرِِصلاك ٌةَقِاَداَوحادإَو "َنوويِكَننذ |ءاَنَرُقو اناوعا 0 ولا

 مهب انيق اركب َِلعاَدِِموَ اس يدل نيلقاق از ديبلاب

 راكتا ماهفتسا لاق هنا نوملدتالامول َلَعنَولوَتأ د اَمحَفْلاب رميا نإ مبسل لف اًضيا اهائرماللأو

 اولبقاف ُهَلْبَق وا اَُمْيِقأ اًوُطِسُقا لاق ىا طسقلاب ىثعم م تترسب قيرمأ ل

 نم ةنْتْيلاَهَل َنْيِصِلَحت هؤدبغأ ُةْوْعْداَو مك ةوجَس هلاًوصِنُخَأ ىا دج ٍِحْدَم لك َدِْع لل رمكشوجو ارق

 يكن اني ةسيفلا ويفعل يقوم ىلا نوت نيش اونوكت مو معقل كدي ِكُرِّشل
2-2 ََ 2 02 1 2 
 رهن وْبَسحَيَو ريسيع ىا وللا ٍنود نمد ًاَنيِطيملااْدَحَمَهَّن ةللَضل هلع َقحاَتِرَفو ده

 2و 00 59 2-2 1
 اًريرشاَو اود ٍفاوطلاو ٍةولّصلا دنع ٍقِحسسلكدنِع ْمكَتَرْوَع ردسي ام ٌرُكيئيزاوْد حمد 9 نو حمم

21 
 6 نيؤريصلا بيلا اوفرسلالو متن ام

 2222292795 2 22 22-722222 2 1 رق
 تنييز ببسروا جات ايعتي ى“ وك وجاك رش كراج ايكا دبي سايل ك- دابق فس مكدالوا موا : مطرد

 ىلا اي ءاك ع راص لمقتل ح سابلاكم هت / ايلنإ برت روا اه كل صح تن زتس كيكه و( شير )سك

 ٌكِلذ لمبر ثلكس اع وف تسجو كف :«ءادتبمروا جت اسكس بص وب 2 .[فطعوي اًساببل «ٌسايِ تع

 تحيا لاا كوالا ع لو في سلمي تردق لاو ك-شلا ثم ىلا غن ليا حس لي شاش كدثلا بس سيخ



 4 هراي (/) فارعا ٌةروس هد (مددج) كلالج تفكك اَنَمَج

 ركل

 ديال الزجاج داداه كج نالرزن رز مرق جدا ظن. لاو لوس اب رطل ذر

 كناكات«ه لاحت مكيوبأ (عّرنير تداوتاتهنال / اهلك ناكل ش لاح لا ك اجو التبب سيدتن

 غطاط نوم "7ك نادك كج دري روط ل اوكم ركشلاكساروا نااطيخ

 نهارك اطييخ لم ل يئامد قب ا حس تافنلا( باج كت بيغ ) تل باطخ لب لسا لح ل نامياروا

 داود مود ليا ل 007

 هك ذل تي ل هوم كير سدوا

 ركم اك شت لوب جب كولو و دوا ا

 دربك ات اجايك حس لاول لا بج دوا« لج ةسرل لاير فات ىكدشنا مت شب نت سك يأ

 ليل ىف ساطلادوا « لن ةسدكناتتقا لكنلا مت تس جي ىلا اياب ب قب رط اوك( دادجاو)
 أت ايدو لس لاك تكر بلع اكل وتاب ء دنا متايكاحركاي د ستصل ايه شاوبك

 ىى لا تلذو كس هدر حاب وما ت”"اضناو قار وة ببهسزهل

 ُْ) اوميقاو اوطسقا لاق ىاءج يؤ“ طسقلاب فطعاك اوميقا» لكى | صلاخ ورجل كر غرر فرط

 5 ركل ري كاكا جس ددقن اولقاف دبي سلي در ماقيل /ارواولم اكس فانا يامرفمت نا

 كةعم اقالة ىرطىا دو تن لي لاح < ايكادييب لب ف سا حررت: ركل يوكن د كليك سا
 كح ادخ دس لوبن لكوي دبي مب ام ًاروا ّك ”تياربو كل رفاليا تس لي ماكس كه دئز هدابود ند

 ار ىدديسو وكل ع نإ تدد همس هددوا ايلاتب ىل هاني اوك اطبخ حاجتي

 وم تل يانرك ف اوطدخم_ اكدتنا تيب ءك رح الشم نإ

 - كل نات اكل ون اب ىكا

 دبا أ «<ب ئراكلا مايفتسا ( ي)

- 0 
 ئأث تقو كس ىرضاحر م كرت م

 لك عاورلد ذوات دع( رك )وامك وم احوج رواورل اي تو كح فاوطو زار

 حرك يشيب وكن ولاو لس ركز واتس دعرألا

 عاق د ج2 0

 لئن ليبي سي وج
 20 ا قل ل 2 ا

 سابل لج اهأخ تارضح ض تروا رضركو دمج دللي ع ير ريخاب لب هراشال م لا 01 هربخ : لوف

 .ٌريخ كلذإ (رفدعإ - لا«ئوقتلا سابل ةروعلارتس ىا ءئوقتلا سابلوه ىلء<رمت كف وحارب ىوقتلا

 بام كتبي رض اء سلفر لغات الكرك اخت نو رك ذ تم كد عل ضاقت كرب الن قي ةحاَقَبلإ هيف : قلوه

 اهثتلا

 تح ئارثا ابل يزن. كةلعاءج اب كن ايبوكاقياس تلاه كني دلاو# ابق« لاك لاعبي لاح عزنُب : نوف

 تفك مكيوسا وو كذ_ومهركمت عزني لتوكء تخلد لاححمكيوبا عزني كج يب لطمءاقتدعي



 مده ثلا جسخف زل انج دنهل 4 هراي (7) فارعا روس
 -ايادمارةلاممكيوبا حاكم شاد
 اكدت ناقل او شا زتعا اكدرفملا ىلعامجٍ ف طع ازيا  فطعرب لكك طسق ىا طْسِقلا ىنْعَم ىلع : نوف

 < ضرك ذ هال رع لشرب بااذياج دام ل جلوب لامي كوع كسي ام : نلوم
 جدار لكل وب لام قيس دارمدجسملا ىف لعفيام كلوب ديسك هداغا ل لا «ةولَصلا َدْنِع : يلو

 2 مه سد

 خضور

 .ىوقتلا ٌسابلو اًشيِرَومكِتاَوَس ىِراَوُي اًسابل مكْيَلع امرنا دق مد ىنباي

 ثا البي اك ىف اطيبشم اونا لمن لستات ايكيا رف نايم عقاد اكم تر ن اطبخ ا فظن مآ ةتررطح ل ث رولر ليي حس لاا
 للاغت نتي تاب ري هاي وكرتس ةييسا 1س لوروا كك هر هدروا يك زنا سايل قا اوتو مر آمل ايامرف كلاي

 مكي هراشا لش لا هركررق كساس تقابل يا ب تر دق ليلك يامر ف وم ةس ركب راطخوكمدةدالوا مان فس ناش
 -<ج ترورظرطف كن انا رس

 «ترخ آبل ثني ذ ابل« ترورض سا الهه ايار فرك اكس ابله سوم فت نس ىلاقتو كراتدفلا لبي تي هداك

 ءاضعا ناهس ُه َءْوَس تآْوَس "مكفاؤَس ئِراَوُي اًساَيِ”يارف يبس داب تدورض ابل( ىوقت ابل ؤي)
 نايس مروج اتممرشلةدام يسرا اجاكس ةرطفناسناوكن نجس احاج ابوك لاس

 يروا تنعم ذو بي ذناسضاوكل جس اناجابك وكس ابل لا شير ءاسّشير وايام رف سوم سرك راشا فرط كت نبذ ىابل تي

 هدايزتس للا ليم مترك انج ناكل ابل اهرقك تل كي رتم فرص كج يبل طم جس اترك للاعتسا هي رول

 دوا دج قي ذاكت لظافواءاي حس ىو ىدرسدجتاس قتدجتاسورك صاح لو مو تشم ذره د ذكس لا تكا يكا علا ل ابل

 اب« ان كاطعدت كس كرات لاابلر واج انك طعدا رجس طوم لاهتتسا ايفل اك انش زنا لابي وك انبداقدهيردادتتاش كتيب

 دارم يصر وب بيس ل ث لاس اتوةرايتسس ىف شراب فاو سد لازان حس نلاس ودام مان اك ابل. كيم رف انم زنا كح سا

 م اعاك ا لم دوا ب رتسدصقم لسا كابالا يدرك راشا فرط كتاب ساكس كن ايب مدقماكس ابنك مترا <
 -عزايتا تكس لورؤل اج

 كور وتس ء اضعاروا نوم ان كح كح نلاسن اكس هداشا فرط سا ل ف كرك اكس ايلدعإ كس نايي ل ىلاطيش اونا

 جسم دقن كداسفورشدلس متلو تمالع كلايحي# دوا لاوسرو تلذ لاين هلع حس اسنكس لورسدد



 4 هراب (ل) فارعا ةروس هه (ةكدج تلا لج شف لانج

 00 هذ كاتو[ المالبي اكن اطيشرب نانا

 تملا نااطيش ىك تآرما ءايكدتا ىابل اك سا كوب ح تس وار ىلا لمتالبي تع بسس هي ناسا اكن اطيل جس بد ليم

 دهم ١ دج دب وكلا كي ع بسر لس مناك طو بي ذبت ل امباج انك ارك انا بحب دير كس لودرلش

 كرام ءايهد مشت دو وو ايدك لت نت فن /اطرش رو. ح تعا درك تك م لويلكروا ل 0 0

 (قراعم) - نوم لبنوت لستار يغب هس آل لست اطعم من تجلب ديم اعرظت»

 م اكسنت لاب
 لا ترروصت اس تت اسس ف نابل لش ناتي ا رتل ايكيا ئروقتلا سابلذ_ ميك ؟رقكىج

 حت ستس نس لئ بلع اراما كى وقنابل اسيا نس متاكد ب اطم ايو ب وصنصركوبب لاو تدق اذل زنا

 رواعس ل وآل ابلا للا لإ تنس اج بسس وك +: يلوح لوم 2 تور تارك ماس تءارقروب وج

 ردا اص لب همس ريش قل
 !: ةةقئاكفل ل ار نبا تير“ وارم مس ذل ايل هن ل يلقب سس لاوس ايل بسب

 وم تت ادخا نوت

 لس اك اس لو ت دجي طروا لول تساهل فس ابل ىرجاظاك يس دراشغا ىف طلاس اظفادس ئوقتلا ساسبل

 ىئابلرواومب شي رتسا دو لبث اسكن تس اي اندم رط لسا كبي شايل نس نع اروبطظاكس مع ارخ فو ا ل وقار سقم

 تزامنا اكرورور و سايل سا زين «ةس ارخنافاص هلا لظاتسخ اس ىو اضع ل كوم د تس ايبا كدب

 وكل ودرس وا تادرس وكل ةقروك ومب ت اج بس فارسا زين ىلومم لاياضراخ كس حت لب « نب كار تشك كولر كوم

 يدلك ا ةسآمزال بشل يرش وجان ىلا لك سابا صوص متسبب س ايلء حس ضوقبم ىلا انني ازيك ان ذ

 بت تمالع كى رادغروا شارعاهتس تل

 رايق وكت ملاح ل 1مل تل رداخ سل فاوطرلو ملك اكدقلا تيب لنبي حس ,مالع١ (ةيآلار ةشحاف اولعف اذاَو

 لا فان كا متم لإ اللله تك كي دوا هقانج لس لاقل قرا لي” بس ىقتنفو ساج لين تس كاكا

 دقلا ءتس ايد م ناكل لف اوط حرر ولا لنفس ىلا قا ذاك تك دوا تنس انم انركفاوط لبي سا لج تس

 ا

 دبيظلاَو سابللا نم ِدللحاَيلاوشا ةنيزميحَرم مبيلع از اكنا لق 2 را ِتْاَذَنَبْسُملا ِت
 بصتنلاو عفرلاب مهب ةّساخ ٌةَضِلاَخ مهُريغ ابيف مبكزاش ناو ىاتحتس الاب آًيدلاَوويِملا اوما نذل هلق



0 

 ا عا هايل / هراي (ال) فارعا ٌةروس

 هلا مهناف َنرَيَدتَي 9َنومَلديموَعَل لم معلا كلك لكم 1 ٌلاح

 سوق لعل
 هيلع وُموَقَتيالَوةَعَس_هدع 0 0 هرْيَغو مَرَحُي 5 ميرحت
 ىقتا نم ةدَلَحَنْوُصُعَي ديالو مسمي ةديز ان يفاطسسا وسل ب

 اونمؤي ملف ًاهْْعاةريدَتاَوَتيأِ َدكَني م
 دلولاو ِكيرشلا ةبسنب ًاًيِذَكوُدا لع ير ذل اعلن 1 3
 نمط رحم حؤّللا ىف مهل بيك امس ًايتِلاَنَش بح مُممِكْمُمْل اقل يابس هيلا

 نوعي شْنْلاَم ني اًنيكبت مهل اولا مهتوفوتَي ةكدلملا املس مفْيَإَجا 0 ا اجلا قزرلا

 وسلا دنع مهل َعاوْذِهَشَو 0 :

 33 نالتجلا رجلا َنوكِمْنِمْتلَحْدَمأ :هنج َقاَولَخاَأ ةميقلا موي مهمل ىل
 اي دن اوكواَدَقَح اب اهبالَضِل ابق ىعا "انتل 0 7 ل ل
 ايَدَءْمِهتاَد نوسة َوفاَيَم هولا نب دخلا ف رولا ٌعابئالا مهو ٌرُسِرعَأَت لومي اَهيِف
 اس ِءايلاو ءاتلاب ةنوماتالَنِكَلَو ثعضم ٌباذع ٌقَعِض مهنمو مكس لل ىل عت لاقآتلام نم ًِْض

 ٌءاوس متنأو نحنف انيبسبب اَوُرفُكَ مل ممكنا لفنان َناَكاَمِقْمُهرحْألْ هلو تَلاَقَو قيرف لعب

 © نويل امِِبَلحْلاقوُذَف مهل ىلاعَت لاق

 اريج كك لود ةيسا فس شلاوك جوك ابل تنجز لدقلا اوبك نا داكار وطب ( فقل ريس 1) : م
 نلاميا لم ىكدنز ىو ري روط لانا ءايشابي كبك بآ ؟جس ايكمامتفس ساء ايشا ذي ذل هزت اب تس لي قرد ايارف
 اخ كل كس لونموم ند كس تمم يق ءايشا يدلك سعب لاح .لي اجو كيرش لب لا قنا ومريح رك نيتك كس نولاو

 كلاود تيا نرطو ام 7< قب صاعس بي كف سوم لاعرواجدجتاس خر (ًةصلاخ) كلوب

 شاف فرص اذ بده ريدك يح بكب آ لإ ت-::ديفتساعس ناكل كي لح نو كنا يكل و لوك
 ايكم ارح ) وكمل نان هب وك رواوك دانك دوام روطو ديول وجايك روط ىرب اوك ا هاوخ: عي ايكم ارح كاز الشم لوب انك هس ب

 لك كرت سك ارمي شوكزتج ىلا كات اسكسدفلا( حايك مارت ) وكتاب لارا ء جس مش( وار سس خب دوا 7(

 وكس رك مرتو تن ىلا خاج لنمو جلوك بم وسنم تس اب كما فرط كالا لي دوا لام رف ليك ذات دنس لوكس دقلا



 4 هراي (ال) فارعا ٌةروس و مده ت0 اج جشف زل انَمَج

 كيا اه قب [ت د ىلا بج يجدر قه تدب لي ( كت لب ) ك- كس مقرب دوا ريو ريو ءايكى مارت لا

 وكر ١) منال( لونرف نق لكل انتل 2 شنب درا لقسم هيد وتربى

 ل انسرلعنب ىتبتا ىريمولمظوج لع 1لوسرعبل اس لب ىن لاي دامك حس ماخدا لت هدئاذاءاكيطرش نوفل مز

 لن ترخآ هو شدوا فوغ لون كك نال اكعل ع الصا كليا دوا كي حس كرش ضن
 زود لبا قيم ل لت الدن ناميابب نلاك كس لي كرك ب لب اقع كس نادوا كس لب لج وت دامب كولو ج دوا

 هللا كح كس كدلو دوا يرش فرط طنا ج لجسد ناكل اذب سلاح نيب ر لتشييع ليي لاس لوم

 لركن لاوو حس لب ( طجوفت رول ) بانك ئيدج اك بسبع كس لوكد ل نلا ل 541 اظن وكن ارق تايآاك اي س2 كاب

 قي رام بج ركل ابي «ياج لالا هو الاس ريد رد قرير كل كس نا د وفك رول( )ا

 نجع لابكوو ل لئلا نا كل < سكب ادجالوكن اق ل لست 1-12 فس كب رود كنا كش رف سا
 كح تدوصرولا ليث جرود للى امتلك كس وم بع نركز وجت بس ودك لن د؟تس 2س كرنب ركزوبج الا م

 ناكل وناسناروا لونج هلم نام لس لب ارق نو كس تم ايق حس نا ىلاهتدثلا ني ركرارقااكف سم فاك عيا تنفو

 تام لوكتنفو سم ب قلخت اولخدا (رانلا ىف) اجو لاو ل نر ذود جس اير زك ع قل اسوج حس لوما

 م را دمج لاو لب عر وو

 هوروأ كح ل ةددوا كح لثثأ ليث داب كس لول لكي كساو نسل رات( قل ) ل اودعب ل اج ومب حتت لي نر لوو بس

 لاقتدلا «سد بااذعانكود اك خر ذودولن لاوس اهتق يك ارومش فس لوكول نا راكذروي هس راهب هسا لس سم نيعوتم

 دجتاس ءاترداءاي (نوملعست)؟ع بااذعانتلوك رف جاك يربك نيا با زعانك دوكبسس نارواوكم ايار ف

 مروا مت بايك ترف جو رام فس مقل ل سا لاصق ف لوك موك ليتاسس لوكرل هت كول دلكي دوا

 000 نسا ا

 نيو رك َيَلْوَق

 -هسدارمتني زاهر ذ'ةنيز' كايد كو راشا تلا سلا نم : :للوق

 بت رابع رقت كوم ىلاغربت كر ادتم يه لمي تروص كفر بضفروا عفر لين ليتر ارقوو لمي ةصلادخ «٠ «عفَرلاب : قوق

 ترايعر زل ءاكد: حسبو كف لاح بضروا ةّمايقلا موي ٌةصلاخ ايندلا ةويحلا ىف اونمآ نيذلل ةتباث ىه 18

 ته لام زري كف رظ هقباث ,ةمايقلا مويرمهل ةصلاخ اهن رك لاح اونمآ نيذلل ةتباث اهنا كوت



 مدد كلج شف كلامج 1 رار الر فايق ةروص
 -< ققن ىءاتتم يروج ديلان ىشناي ّقَحلا رْيَعب :اّمْلو

 ركوب قلت فوذحنينئاك دللي ليي سكقلخت ل اولخداءروجيراج ءرمما ىف كس هراغا لش لا :ةلمج : يلو

 دج لامح ريك اولخدا

 دج ار فرط كت نخر اهب روافرطة فارم اهلالض اهب ال اَلَضِل : وق

 مم لاووكل ادعي ل نيب ريكس لدب حس لادوات« حس لطف سإب اور كس هداشا لش لا وقح الت اوقحالت : قوق

 يدرك ف لع وزم لبن درس ناجي يكماغدا

 كس لاقترشلاباطخ كك سالصا# تلاق كد كك لت مالكم هلو د كج هداشا لي لا مهلجل : :َقِلْوَق

 < انتم ب طاخم اكل قل وخد اكل ا ةاجس اند: تاو لص اكل قبح مالكي م منازع يي ازيلء ديت سكس ناك سدت

 تاو قكس ذب ان لوو انولضر دا ءالؤه دلكالاع

 -< لوما نوملعي ب خلا قْيرف لكل ام : : لوف

 دب مالكا كى اقتدقلار ب ب ج مالك ا كءاس ةريقلاب ءَباَذَعْلا اَُقْوُذف : قلوه

 جن 2 ته اس ح ب يم

 عدل 63

 زئاجانو ارت زج لوم كل اطرو ماج كرشلا كسب بلظم «ةدابعل جرخا ىتلا هللا ةنيز مّرح نم ْلُق
 5 راتب لي مي نك وو سرج لن نس كا يبا كولوج دوا« جس سئل صام وكى سنتا كنك

 هللا ىلا بر قت وكل ورزنج لال ضني حررط ىا هن اعكر سس درا رقد هي دن ان وكنب ايل تنفو كس فاوط نكن كرم

 انال لي لاوعتتساوكن ا هت تيد زوعت كف فو ا لدتا وزب لالطش زي ءات اك رار قم ارتي رول

 لزج الكت نع زروا بيطروا ل العبر « ل اجوبج ليتم ارتحت كم ارت ى وكس زج لالي تقيقح 2 تك ما

 ىو د صفد ضب رلي لإن تس وم تروا بايضيف قر افك نا انبجوكن شلك الحك ك ىك ناديا لئلا نس ىلا دترا ًالصا

 هفسدقلا لن لماع ىلا عدوا عب ب ناي تسرب ايماكدداي نحس لوف هلسن افك ين لوصتكس لاننا سآردا الوز

 تلج حرر طبر ي سورف اكل ا « لك ومب ك كس نامي لبا فرص تفك ترخ آم اح: قكر تملكروا تولى وك

 - كل وج مارت تك يمل دروا تاي ورش تلو حرر ىعا كوم مار

 بتدارم ايلتس هلل دز :تعؤا اةنيز

 لاش ليي اوك نار آن لاداسسلمجر كيو تردعسو لبي عا ن_ نيرا درس 2 ل انيق روارماظ وف انوجدارم اكو رخاف لال

 (ىواضيب «فاشك) .هب لمجتُي سبلملا لكو بايثلا نم ىاتايك



 8 هراب (/) فارعا ُةروس مل مدد تل الج شف ل نَمَج

 زك حايك فادوكتساب ضرع م انتوريو رولز ىراوسردنا كس شارك ماكس ظن تنوي زنم فس ىذا ماما نبي رسما مما

 3 د لاو مارتتس ضاق كس نلا
 هس نرسم هتف« جس ايك اش توكل امد هاج لب قد ان« قدا «ىل دب« ومر يق يمت قت كتب ذل بغار ماما

 (ىبطرف) -< ايكل الداري بابا كس قي شخ لوقوع هريقو تروا ريكس تأ

 لاعتس نقلىدآ اكن وم لور دئا كس ل انكر مق لج دود كي ا دايت دح قرا كس « قح ريغب ىغبلاو

 3, رج تس هكر ايفا يو هرشار تطول لنك كادر كلك سس دودع كى دب جس لحن ارق اب كولو تدل كفيت

 5 # تس كى ارد تسوري لقتل ا ذه ناكرنب ج ىو ودواء لات تس اجمد 1 كح لاذ قيال لادخ كادغوج قكووروا

 اعبر وطب للا, زآ تلبي روا جس قوم وقوورفر ب تاجير «جسدرقة تسد كت لب كس مق : ّلَجَأ ةما ٌلكلَو

 التف اضاري نم ل ىشكسسو تنداخب لك اي حس احرك شكى ف رك ار وكبار اغا هدئاف سس تلب#ىا هوك سس ىلاج ىك

 لب يا ترف اللب «ةس رف ل تركك ا لع كن قروي ىلا قت لدم كح كس كدنذ قروي د كضثتسلجيب جس

 دو ىك لج كن ابجس اي دكر ايود حس باذط لش ىئايندهووكى تروا س ناداكت سم ايق ىلا كلا لين ةس ا رفو ذضاوم
 بس اتارف» ذغا و ماكنا بج

 ررقم ليا تطال كس لود وا ل اونممروا لوسرب كه مقرب له موب اكذ اج كررت تلات كم اق

 و7 اكسل اكل اينو قر مك سير موك ادلب «وم انج ايدك مت ان الوكم وقلما قت تنس < مانتهك رمت لئادواد: لاك

 بسال انتكلح مكاكرشو رش ل لامعا كس شارك تملا ات اج ىوركررقشرع لالا كيا كسا < ناجع اد توم

 قئر ةورف عع ىرخآل ا كيسان للبت كس تافص لا لكلا ما تافص ىدُب كم دق لب بانك اج ايكتشادرب

 راكذب ضاري ل لب لا ذل دع لا هد بج رواه قر اج ىد تلم” ددجواب كح لويئارب مانت كا ككتتقو لا نإ

 ىلاج د لاك تلهسديزموكم وقت افصدب دوا

 متي شئودت اف لوكس سرتدما زاروا خي د دعطوسرسود لي با تن (ةيآلا) ءاعيمج اهيف اوكرادا اذا ىتح

 لوم أ 4 باذع كود بس مقرواوم مرج في دكباؤب با بس

 خرم اذا وامل باونإَمَهل حتا اهيا مل ًاهنع ا انزبكت ةرياتلم ب ها ااكتلالا
 ءامسلا ىل 'ا هجورب ُدَعْضِيَو هل ُ



 تلا

5 

 دم يد

 درت

 هدد لج سغف ل نَعَج ايفو / هراب (/) فارعا ًةروس

 وجو هربخ نيبو هديب ٌصارتعأ لمعلا نم ابتقان اهوا فت فلنا هلوق وأد بم يطا

 مهجنه َِرَجَت ايندلا ىف مهنيب ناك دقح لعنصر َنودخامْيِ ده ولجلا بحكي

 واَزِج اذه لمعلا 0 وس ىف رارقتسالا دنع القوم

 نحس ناقل ِءاَجْذَقَل هيلع هلبقام ةلالدل الول ٌناوج فذ 0 58
 1 - 0 مومن ف د 0 5 5 :

 راَتلا ٌبصاةّمجْلا ب 02 .امتنا دما ءادنِحْلإ 5 ٍسخلا تاوملا ىف َرَسْفُم وا هنا ىا

 باذعلا نم رو مك داي لجو لمفعَح باوشلا د نبال نكس ادب
 م رت 4 سس وطوا تاج 1 27 00 تا 2

 0 13 نيل َليْاةَلْنَأ مهما نيقيرفلا نيب متي دانس ىدان َّنْدَوُمَنَذأَ 2
 امو نوفل و 2 مس وق دس

 ديلا مُهَو ةَجوعَم جوع نيبسلا َنُْبلْطَي ىا أهتوُخَيَو هتيد هللا ليسَنَع سائلا

 0 0 اعتلال فارعألا ُرْوُسوه ليق ٌرجاح اح رانلاو ةنجلا بحصا

 ا ل اها نسالك َنوفرعَل ثيدحلا ىف امك مهائيسو مهشاَنَسَح
 لاق ريلياَسْنا ملح اوَداَبَو لاع اع هش سوما ل تير نفك اهئاوسو نينمؤمدل وجوللا 0

 الإ مِسْعَمْظَي مل ٌنسحلا لاق ابلؤ5 ىف َنوعمَيو ةدجلا بارغألا بخسما ىل اَيليَيَل ىناعت

 مهيلع ملط ذا كلاذك مب امنيب لاق هنع يلاعت هللا ىضر ةُفيَذُح نع مكاحلا ئوَر مهب اهُدْيِرُي ؟ءارك كل

 ةبج َهَقَلَي ٍفارعالا بحضأ ها مهاصا ترصد مكل ُتْرَفَغ دقق ةنجلا اون وموت لاقف بَ
 © َناوملَعَم رادلا ىف الجمال اَسيَماَولاَقراَتلا حض

 ردا« سس الش نامياري كاك قاوم لن هلباقس كس نااروليالثجل وتب[ رام نس لولو نلت فاس نت <

 نامل « كس لب ام ل_ومكد هس ذاوردك ناسك كنا اكياج ايات, فرط لاس اوك اورا كن ادعإ - ذم بج

 كنان يول اسوك وجور لكن ارو ؛ك ل اي ل وت ذاورد كل كس نادك ناتؤم فاالخب اًنيياجا دانا لش نيت

 كس لوم شنوا كك كل ابيب كس ىلوهت لظأد لي تنجب زكر كولو دوا «جساد:دراو لبث مب دصرك ا ريبج ايا ايا دج فرط

 از ىت ىلا مترك ومرجب كسر فك جس نام ىكلاوفن ( للي تنج) اكن لا حررط كا اه ناتي رواء تاج وم لاو ل أت

 كا ل ٌةيشاغ ( شاع ءاوجيئ اكل نك ( شاوغااكوانحواروا نوي اك غر ذود شن آس كس نا لن ةئيبسد
 مط طولا كبل تا دبا كسا اانا دا ازمات اد[ وما هج ل للكس ذو ذك ايي

 شاف ظمودإ زعم ل بسمو ب تقاط اى اكض نو مروا جرت لا اَهَعْسو لِ اًسفن فلكن الرواس ءادتبم
 ساروا ليت قلو قب ءعس خلا ةنجلا بخصا كئلوارثووروا < ضر خل نايمرد سرر واد توصلت بة انإ



 / هراي (ال) فارعا ةروس سايرس (مض5 0 6لالج خف خالات

 ثم ىلع فالس رسود يأ لبي ل لولو كس لا كس ابر ديلوج كايعرد لس قا لوف ترورلو لانو

 ك ذو يذي توكلي لافاكم خيا كل وم قداج #0 7 نوال نإ نق نا ا لي دركروو حسا مت ءاكومت
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 ومد لاسر ىسىرام ,ةروا ءاذ زج كائنا رفاطع ل اكل 0 2 دووم

 «# ارد ربت برتداهق لو ءايك كفذعب اد 6 لْوَل بوكت الد كلب انايتيش ل ا

 ا هنأ < فق نأ اكياجاب/كراكز تنادوا لامعا داهمت تكس كس انب ثراو تيك ل تنحج ب سورس نأ ليل

 لب تر هس افاع ت مكس لقدر اي يرو طا فحل "باو الدوا ذكرا ارئا تنوي ذوو تنخ لاا ع ليد دب

 لب اطمكس دقاو تاك مئات ايكو دعووج كب اذن ذس بر ت©#دابتتشس ءاباب قتلا ول ذس م اهق ايكو عوج كب او

 اا اك اسوا( 2( كهل كرين نايمرد كس لوقلرف لولود الاد ذ  راكز كبار نابع ليد باو” هوو ول؟ا

 كح هشلاوكن وك لوج رب نوم الث ناو

0 

 0-2 ترث ل ولدورواه رك ل 50 20 / ندر داك تعور

 <تداهلد ىف تنج هوك ب فارع ا روا لوم راولد لكفارعا هول ايكابك لومذ آن نايمرو كس 0 ان لئاروا تنج ل

 تال ف نادك ودا ل رج ٠'هتسادة داو ليث ثيي دعك ينج ور معنا 2 نوع كرا عك

 فارعا لاء كوب قاسى ؟لورج كك كس نورفاكروا ل وَ ىديفس ل لور 0 وسو تت

 دقلا بن م السم واس راهمتيكس لييفرلر اك نارعا لاونج لب !اروا كس لوب 2011 راووكك ساسجو كتي د وكن اك

 ابلة نحس كس لومراورييماكس لخ_ اد لي تن هوروا كس لوب سد لاك أد ليث تنج فارغا للاي كيارف لاقت

 هس دهدارااو فلكل ياعماك( نامحا) تماركدفتاس كس نا ىلاهتدفناى كَ آت جو لا فرصريها لبي لولو لس نات

 راك اياك لو + لي لاح كا تاولو و( ار. جس ايل تيياور تس ع 3

 ران بلاحسا لير لظلىف فارع باكتسا بسحب دوا يدرك ف اعموكب سس مت لي «قاجو م لضاو لين تن واو سر ططك كيم رفروا

 -ايرفش ل اشتختاسكس سوما نلاوكم راكد دوري # دامب هسا < يك ضع ول كن نأ فرط

 5 : 7 ل
 -ج باد اكلاوملياي ءايلا نع ُصَوِع ةنيونت : مِلَوْف

 ع ل
 -لا نإ

 مساك وما تن عيت لالا ٍشارغ كوس



 مده تلج شف لل اَنَمَج ع / هراب (1/) فارعا ةروس

 ردو اهتخيصاكع روما تت عت دلعي ح ليلتي لص كبيس_ سيفتي صاكغر وما ىتسن عتب احلا قرح رك (/ شارغ :(ْيِإَوِح

 -(ياجايكرقتااكتلاح كل بسس ليل باج مدقمري لينوب فرن
 .نيدتهم انكامو اَْيَقَمَل ةدوجوم انل ىلاعت هللا ةياده لول« كوه ترايترزقت الول ٌتاَوَج فذُح الول ٌباَوَج فذ : :َقِلوَق

 8 .ةَرِبقموا : نلوم
 - لادوج وم لابي وج ىرورضانوجاكل دق بي لجأ, كس كس هرسفم نأ لَوْ

 لب ارتغا ل اوكا ذباعسد# هجوم قمت كس لوقا ودون لابي دوا« «جس قرورضانوماك نك 0 باح

 -<-اوضيفأ نأ ىرث ارواج ةنجلام كلت ْنَأ البي ل نا « ِةَسْمَحلا ِعِضاَوَمل ىف لوف

 -< لاهي اؤدانِب 0 :َقلوَق

 دبا د بخ سد
 شوال ٍ

 دنب ىاطلا لج رجاظء اك تلك اري داك كاريبجوج كعب طباض ماع لادخ ءانتياب اوبّدك نيذلا نإ
 ليس دلل وكت تيثيح كل سوم هدنب ح
 كرفاكت افو ذادعب لجانب ولحس تياور ىةئةائاقتَت ب زاع نك ءارب ءامسلا باوبارمهل حتفت ال : قوق
 كح ناع آيا لوم لكرادرم ل ايند د :- قلك ادب تنىلا حلاق لاج لاجل فرط كن اسآ ابج يود

 اكلوزاورد كس لوف اسآ 1(ريبك) لن يسكر اك وكس ئاوروكس نامسآّك - كس لاروا يد تءار حا تشرف

 -<تاكرورشن اما ىلامتءارب لا ك كس وسوم توج تيكا هك حارات ووو زرانل
 تانرط كن اع اول لؤ د مدرك تبيلوبقنو تكرب لامعا كس ني رمد نيكل و لح وم قر تسر سود

 (فاشك) -ايكا يرقص عاج

 تاز جساتومانركهراغلا فرط كل ايبرما قلن ارمسس ا لور واح « طايخخلا مس ىف ُلَمَجبلا جلي ىتتَح
 معا ىلوكدوجو كرما قت لن تلك ل احمر قتلنا نب حرالطصا ءاكربج لخضر الف. جيل لكس اك لوس شنوا

 تاني وركق لح لام

 يده تلج لا دثلاو مر وتتسم ل يب لونج انج اكو خبر وا نييك ا ّلِغ « ّلَغ نممهرودص ىف ام اَنْعَرَتَو

 ترثآ 731 لو تن ن[مطلقطوا نحروركر م وير ان اايمروك لوول ليت ضم كرتذ ك اند هك اكيامرفماعنا

 لكل وتسور صلو دوال ل 28 راو مرايقيب دوا اصح رود ليا ب ولقد نا كن اج ورك وو بسوو لي

 دك لوم لثاو لبي تن حررط
 كلا هوري لا ادم توافتوج اكل زانمو تاجرد ل ايمرو كس تنج لاك 1 - ايكن ايب بلطمي لا ف تارطح ضن

2 
0 



 م هراي(ا/) فارعا ةروس 3 هددج ثل]ج جغف ثلج
 05 يأ نايمرد كُن ذودروا تنجو ونتج لحس لوم كيدع كادت موبي ك2 رك درمت رد

 لكلاب مو بج رك تاكياج ايدالو دب «ناوكهسرسود ليا كوم لوم لادا زوج كلب آن اايمرو ل ناادوا اًكئاج ايل كور

 (ملاظملا باتك ىراخب حيحص) كة ابا كيد تزاجا كذخاد لب تنجوكن الك ل اجوج فاصل

 ءاكياج ايدل 0-1 لردك جرسو» كيأ قولنا سحر قواتنا ءاطخ#ج شكر ىمتاب كم ارك بوح لش

 0 /ةناقتك ىلطروا ني : ةاقت لتس م>
 نك نب) ١ ."ّلغ نممهرودص ىفام اَنْعَرَتو” ايار فذ شا لش دك نكس لوم حس لي سول

 رول لوم بيعت كرت كلو نامجبا لبس سس جو لكل كت بادب ب وم ءاناده ىذلا هلل دمحلا اولاقو

 هد ىلا لف وا تمرد كاس ظنك اروا هس ترصر لان كدقلا اوم لص و قكي بدك نزل دقن ع قل ءاكراب نك

 ملول نلاج حرض ىلا تاب ايار فذ ةقفافت ىف لن لس ثيي دعي كروب ى ات تع قرت فكاهي مج لانو
 ا 1 ايكض ء_ةفقلاتتنةلقتت باو, كوه د تمر ثلا كك بج اكياتي نأ م عنج لك ا ضل سي لع
 تمر كل كابج ل ذاج ن لع تنجب كتنفو لاا كل« نإ «اياءرف ذة ب آ ؟ قت يقلل ب آثلا لوسر

 1 0 م :
 (قافرلا باتك ىراخب حيحص) -ل كس ثيمش لك نا اد ةيبسا هش ىلا

 نا لافتات ري زو 4

4 

 رج ل ددب كلم ل ةقفاقلل ىف تاب, « نيملاظلا ىلع ... ىلا .....رانلا بخصا ةنجلا بخصا ئدانر
 ترطح رب ل قى ومب تس ركب اطخ لأ نصحت قكى ديلا لع نيون يأ نشل كنا دوا كتس تكس سام داك
 هقا' 'ايارف ذاةقفاقف بآء ل هدم كآلب #ج لإن جس داررف با طخ سلوكا تيب ا يآ ء امن ايكل اوس ةقلاقتةةناقتترمع

 د ةككر لائاتسر دق ك ذي د باج »د با نايت حسد نهدي زتس د لوب دبكة ئبتج لم لب مك

 (ةنجلا باتك ؛ملسم حيحص)

 كح نا ؟اًياجايل كوري ذاب كن زودو تنج وكن تن لوم كل نكي (ةيآلا) اجر فاراعالا ىللعو
 وقت اك كدت لكن: لإ دارس تكول وو سس فارع ا لبا كيد نكس نإيرسفم تكس فال اصاخن اكن رض هس داب

 هو لا ل اج يا دلال منك اكوم بارخ اننا ولبجي ىفشمروا لكسر لشاو لاي تنجب كب : ىوق اننا تلبي تش
 كح لو دي دع رملي كايمرد كس تنج ورود

 لاملا َمُكعمح را
 ِءاَفَعُض ىلا َنْيِرْيِشُم مهل َنْوُلْوْقَيِو ناميالا نع مكرابكتساو ىا نورك سْكاَمَو مكتّرُكوا

2 -72224 02 
 © نوري ل1 ومي ْووآََصْلاَخْدَأ مبل ريق دع حاملين لفك نزمنسمسلا

 وهيك نكنإ>

 نم رثتعْوفَْوَوَهسَي مفي رذلا بحس نم الجي فارقل بكي



 (ةكدج كلالجعشف زل اْذَمَج سيال / هراي (/) فارعا ٌةروس

 كللذوب ! الوقم ىا لاح يفنلا ُةلْمْجْفاوُنَخَع ةولوعفملل !ءانيلاب اًوُنِخَفَأ ُىِرُقو

 َمُهمرحمللَنَولاَف اغلا نب هُمْ نَا برت ضاى
 رانلا ىف مهكرتت. مهين ويلا ينل ٌةويحْلمُهَ 2 ْذَحَتاَنيلا ةَنرتكل َلَع 00

 لها ى ءا مهجن اًرُدَحِح امكو ىل انْوُدَحي ءدحْجي يأ اوناَكأَمو هن َن َمَعلا مهكْرَت د اذه مهمو افلاام

 قاده هيف لطفاحب لاغو اع ملجقع ديعولاودعولا ا :رابخالاب همني ُهََلَصَق نآرق يني ةكم
 «يقانش ان - هلو © َنونِصْؤُي مول ةمْحيَر ءاهسلا نم 2

 * داني لست راَجْدَف ب نا ُلوقَي ةميفلا موي يم وي

 ك ارشلا ُكوَْتَو هللا ُدَجَوُن ُلَمْعَناَت نيل ىلا د لع ٌونئاوعقسيف مَع نمل لهَف
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 َنورفيواكاَممْتَع َبَعَذ َّلَّصَو ِكداَبلا ىلا اؤًراصذا مهنا َورِحَحَرَم ئلاعَت َلاَق ال مهل لاقيف

 ِكيرشلا ىؤعد نم

 كح لوم لس اهي تس لوتمالع لكن لا هوو نث تس لوك وأ الإ سب حس لب لونين” فرعا لئاروا 5-5

 لي ذاع الكا رمت نامياراهتروا تمرثكا قرامتيانرك اكل اراب لك( كس نيركلاوس) كح ليتر

 كأول ىتو تنخ للاي ايك ءلس يبت وخز وو توب تك رانا حؤرط كن ام افعض ( فارعا لبا )دوا ؟ايآماك يك

 ل تلج ل جايك دبكتس نا ؟اكهلس تصح قب اكتصر كادضوكن اك هتابكر كاهل ذم قاخت بلس نت يب سن

 ضم اولَح د روارجتاسكس خس لوب ءا وج ذأ مروا فو لود كح راب لاح سا ذاج وب: فاو

 هت نا ثاب يركب لاح« لت لاحت اسك يمزقن لك ل وقم لمت ينم( وود )روا ايكا ذب قريت اسس( فورم

 هللا كح ةاهكق روج هدركم رك كريوا دامب حس ىلاي ذوي ل لترك اي حس لوتتنج ىقزوددوا ءئكى دبا

 مارح 2ك لورفاكة#دثلا زج لودي كح سد باو هوالورلاو اى فرط ىرامت ب حس لان لا ساد ل ما

 نأ 1 ونامت اعكرركابب لهي بير فذ كرنز وينو سمن# ”رواامت ايلات رعت رو ليعلن دؤاةذلومت لإ ئورل 2( عرونم)

 وكلك كس تاقال هس لوبنادك اريج «ك لو ذو كس رك ظو لن خرز ووك ا لاو م

 مترو ءايكراكناذ- لومناال ايدج, تح ت- كرك« وت ةىرام كايرو ءامتيدالعباات اقل كن د ىلا كس كلت
 ايكنايبر كل وكل وحكذ_ مترك وريكوروا لودعوروارابخا ل ستر كيد دايثي نآر ق ( نكت ) باتكى ياك /اي كس كلانس

 ىّد في ع تيارن باثكء لي لاف ناو خاب نام جاي ايكا يكن اييركل وكل وحك بي ساو جيلا

 رانا اكرجج ىدك وكول نا« تتر كك سلاوال ناميا ري( نآرق ) ساووروا«عس لاح ىلوضمريفتك ةندّصف
 تأ وكيع مدل



 4 هراي الر فارعا ٌةروس ما مددج) لآ ج جف ل نيج

 وكما لولوج اكد نداكت ماي هوايا آي ىرخ كا ند لج ”«هس داتا اكماجما كس هدركن ايب لم نآ رق فرص لت

 لي لوسر كس برس دامت قو لح للى يل زور ا 2 2س + لت وكن اها هب سا شم تن وب: ل ومب حس لب

 مكمل ا[: ب ةكاج م لبلاو لعيد رجج مايك ايه درك قس رام جكس رافس لالاداايكب اوس كل هس ال لن

 كرر وا ل اجوبج لئاقك_ديح كدا( ننثل) بي ركل ادت( كيت ) رصد. كش تس رك يك ليمن ف الغرب كس لالا نا

 لح فرط لك تسلب هو لج ايل ىلا لن نلاصتفوكي 1 ةييسا نس لوك نلا فش بس« لب اياج ابك حس نلا ل, لي درك

 ا تح ل اج لكك شة ساو

 ذا جمره |0255, 58 1

 ايو ماشه نب لهج ابا اي ,مهنودانيف ايندلا ىف ءامظُت اوناك نيذلا ىد ِراَّئلا باَحْضَأ ْنِم م الاجر : قوق

 ءاسر لاند مكس لك را مان انبمانوك وكول نلاففارعتباحسسا «رانلا ىفممهو نالف ايو نالف ايو ةريغم نب ديلو

 حس ل نلا نأ افق رورو را ذب وك مقرب نتج ؟ سس وج ايكت سمو هاج هو روا تاودو لام دوا سيسخمت ىراب يتم تس البكم وق

 - الماك اكتب داهمت

 م اكتئاب دابة ل نا زل ع نكس <ياناهروا«ىنغا ئش ُّىا ىات 000 ماع

 ا

 هس تارظنت عال ايكوم رش اكد اع مدعازبلا سيب دصماه لع زمتنكام' لج هراشا ل للا ءارابكتسا لوف

 # إو كل دارم قش سر سود فس كاما انرل تارا لس لتر واحس ايل انج ا ذب بلس اك ع بلظماك ًرابكتسا

 به لوقماكفاركا لا كي خلا نيذلا ءالزنها لي درتةراغا تس يلا :مهل نوي ىهل نثري : نوه

 زال ارق وفديب عم فورت ىلا تس نل) ا وطخ دوا لوب نا حس لافإ بابا ,ٍلْوُْفَمْلل ءانِبلاِب : ٌّنْلْوَق

 رهفللةنلحا.ج كتر ورش كيزقت كل قب تنك الارق فود نا: جس يدرك داش ربك عرس فرط كن ليش
 (هيفام هيف) - ياجوم تا دربثكس ليداع

 اند لاك اطو مات ة لعاب عقم مرح كاي درك راغا كس كت امهعنش ريك ءامُهَمرَح ءامهمنم : قوق
 تالتة

 ناين خليك اقتشلا ل غلح ا دارم ك2 قثث قت ء زال هس ل ماحس ناينكي هراغارت سا زهك رت : لوف

 تس لاحم
 ب و

 -<ج با# اكردقم لاوس ليارصقس اكذاضا لاا ءاودَحج امكو ىا يلو



 دس تلاه حا ايلول / هراي (/) فارعا ٌةروس

 وطمروا ىلا, ريب ف وطعم لسا لي ”تسرورب«ءاقل اْوُسَن امك فطعاك ءنودحجي انياب اوناك امو اوس

 < ًرداضم

 -<- تسرد فطعازبلءجاجاج نك نتا واج اتاجوم لقا ناك ب جرام .باج

 كم اجاكس لوديكوروا لوو روكذن لي نآر شن ؤرضوكلا با نع نآر قت عجم اكرم هيف « هيفاَم َةَبِقاَع : .قَلوَق

 -جداظتا كى تتارص

 ا دا م لاو بس

 معد ك3
 حس لوتماع لكن لا هووكن جوك وك لع ذب ذب حس لتر ان لا فارع ىلا « لاجر فارعالا ٌبخصا ئدان

 رواء تس تك زج قب مقوكى ن ناءاسو ذاسمند وا تس آم اكدجبي تن داب ترآ فس مايلي ل سبك لإ ناجي

 وكوب حس لي تصر ىئي اد ةنوكن اك تس ركاب ارك عكا عك ممتن رق قزات لل ننتج لين سيلك تو تنجب ىلا هيايك
 متةاجومم لاو لبي تنج ب مت, اك اج بكس فارعا لارج ءقاجوم لاو لبي تنج كج ايكا يكس لبان آءاكعسدد

 مور ل ايند متوكل وبي نزل كيئ امر ف حس لورف كى اضن ادخل تس اءرف اب اع نب رثلا دبع ترضخ بنو فوجي

 - كك قلبي تنج تكول بم باول سات
 كوارادلا» نار فان ذب ذب كس ايندايا رف ذ_.ةقفقفَي بآل ملسمل اوك جس تيياور تس كل اب نب لذا ترططح

 م لك اين عا بول تس نا تشرف 2 ناو ل نورس ولا و سب نب اق

 01 ئرادلابوو ل ايندوك بلباس باعك نرذوداعكر لثاف تح ترث آوكم فس قرادلا

 نوتقت كك تبوح نج لبا خررط ا سبر( قار ىرادلاب هو كا يعو ني ليليان باع شا مح سيار اه

 -ك21 آدداب ب قرت كايد آد

 ءومترل دك ع رط كل ولاو كل اليحب حس سويتنج ىئزود خلا ةنجلا بحصا رانلا بحصا ئدانو

 شا لس زج لودي كل لن دبكف اص فاض قتلي اي 100 ركلاوساكفذاعكرواىلإب ت

 - لو كورك مارح تابت

 هرئادثا كيترح ىلا كف ارعا باجساروا نر زود لباروا تنجب لا خلا ابعلو اهل مهنيد اوذختا نيذلا
 روي سايب شب حا لابي كن وحن ابو .قمناش ”تاياك قوق لاا لب ترآ اء رك تكس اجايك
 حاير رق لا كت عاسروا ز اوك( نادرو كش كوكو ل رمد كيا لاعب ج للا قازتاروإ قوش

 كتاب لأ لب غلط لبن نآرق ل يستوج تانايب تب ادوار: 4 لاك ريتشو تنفك اسأب لول لداهند فلك اج

 هج كا« سم فلذكل كاب حقي يتوق كس ايد هدوجوم ىرامج نينا وقكس كرت لابوك ين ناك كك. لوروقت



 93 هراب (9/) فارعا ٌةروس مس ت0 دا م تل

 يت 2و تلون يبرق ناز دل و دوج وم نحو ورو قش "م اهنا امد كس وكول نم كى داك يتيم راع

 ناتاقوأ اب واع ني فكم دس ه6 كب اهتناو ترج قب كتاناعان لا "7 ثييدحو نر وو السان لب يي ناروصقت زج

 اريك الا كارل تتقرب جدل يداك 0 م زادك

 0 ل و 7 007 ل

 كس قرروا ّلاررك يدك كك هد حرر لسا لي تار كير عر إير آكس سوداوي د وم لوب رز كس نترك س تاداجتا

 رايت دبور اكد نعوراكلا لبيد لسلسكس تارولعم ىلآر قى كدعإ ك تارباشمروا تاداهتيا يئنلا« لكل اع قش لوك ايسر

 -ليكوكيروا»و العا لقي وا لانكا

 فا رتغادعإ ل اج آس اسكس لاه رظتفيلس ماهعا سيب تن خلا « هليوات ىتاي موي ٌةليوات الإ نو رظني له

 وج مكب نادوبتمدو لكل وم هداف هس بسيب شالك رافس ى ردا هذر 1ك فج يع سئايند «دابهدإي نسكن
 كسلا يكتب كن” ليا

 سْمش ْمَف نكي مل هنال ال اهرذق نا ايندلا ماّيَأ نم مَن ضالاَو توم َناَحَمِؤل هات
 ريرس ِةَفَللا ىف وه / ووَسارَن تلا ِهِقلَخ ميييعَتل هدع ع لْوذُعلاو ٍةَحْمَل ىف نُقل ءاشولو

 بلطي بطي رخألاب بسم الك ىِطْعُي ىا اذدْشْمو اَنمَخُم َرهتاَلَيَل ىِكَي هب ُقِئلَي ًءاوتسا ِكِبَملا
 ا ل اكيرسب اًْيَْح الط رخالا اميه نك

 كلان كدا مطاعَت كريت لك ٌرَمَْلاَو امج ّقَلَخْلاهْلآلا هتردتب 2 تندم يتسم هزْيَح أدتبم
 ذرو ق دش اشاد يد ل3 كح 5 انس ةيفْحَو ُداذَدَت لاح اَهُّيصيولَير وعدا نيماعلا

 6-50 لس 0 ىئِضاَعَمسلاَو او ِكْرشلاِب ضل ف ادا ٍتْوُصلا

 ٍةَمْحَر نع هب رْيَخُمْلا بيرق ريك نم بيرق ذل تمس هتمحر ىن ادم

 ٍة ءارق ىفورطملا ٌماَدُق قف هير ليي قلو ىلاعت هللا ىلا اهتَقاَضإل

 ةدجوملا عضو اينوكسي ىزخأ ىف اًردصم نؤنلا حتفو اهنوكسب ىرخأ ىفو افيفخت نب ريشلا نوكسب

 خزلا بلح ََوااَنَفَح ٌريشب ةريخالاو لوسرك ٌرْوشَن ىلؤألا ةرفسو اًرسِيَبُم ىا نْوْنلا ندب

 هئايْحأِل ىاهب تاينالجمولَبل ةّيغلا نع تافتلا هيفو ٌباَحَسلا ىا ةئشَي رطملاب آل اباَحَس

 ءايحالاب ِيهروُبُف نم ُْوَمْلاجححُت جارخ' ارخالا َكِلْذَك تامل لكم ءاملاب ِهيانجَحْلَفْمْلا بلا هبال

 ٌلئم اذه يريد اًنسح قبو باَرّشلا ُبْذغلا ٌُبيِلقلاْلبْلاَو َنْوُئِمْوُن هنو ديحلَعَل

 ىلا هيَمْحَي يديني



 مهدفاة ا عاطقلاج ل. / ةراي (ا/) فارعا ةروس

 تدابتنا كرادقم كل ولو كس ايند وكن يي زروا لون انسآ فس لمس ىدشلا براداببةتلقيظحرو تيص

 انرك د ادبي لشد ياروا اتي كاري لش كيا انج اي هوركا اخت لني روستنقو سا كغ لح ايار ادب لي لوفد دج

 وكوت اش تنل ب تفل( ش رسوم, رفو وجرب ىءاشتنجج ( نييسا) رجب ءج كل كس ةييسد ميت كن_ رك تلك وكول

 عج حررط لا حس سر سدد كيو ورو بش هو « < لا رفو ولج ن لاش ناباش كس ادارمس لا رفوولجرم تنحي رك

 2 لاوج كعاديي د اتروادن اهروا نيدو لس ان آالها ذود كت كح رود كارب تال نادك ايد

 لكس رتس ديك هوب ءارتبج حفرروا« سو: تس كف طع تاونسع بش( ري لونت) لش لات

 اكل وثابج مامقوج <الاو تكرب ى ذب دفنا سرع ا اكى اديك ابد اع كى ولك م امت!ومرراورخ ع ْتامرخسم

 - ح_وم ١2ه لوكب ر نيس م تاكد

 كح تثعب ىل وسر ءوركن ايرب داسف لش ني ذ جل ذ كح اى ةساحمو لرش اجرك يت يلو ولا و ركز واهتتس دع ل

 كيت تمر ىكدثلا كب «وراكر كل ادت اسكس متورييها كت جردوا از كا« عب كس دسك الصا كى هيد ذ

 جو كت فاضا كت مر فرط ىدشلا براك تمر اكوجوكب يرق ( ظفل )دوا < بير قكس لوك لراورب لاير فرادرك

 كح شباب نش ح - از وم َك قرر خ4 14-14- تعر يال ؤاوجدج سائقا هؤدؤا تس ايكيا ركب حس

 نوكماح نيب تمارقاقرمودرداكس فيتون سكس نوت نيش تما رقديمد «لم قليب 2

 مدت اسكس مكس ءاب كس نونة اجدد ن رولي نت توا تزرع وا ورسم رولا دق سقس قف ىؤزوا

 ءاعد تدوزروز تاس قايتعابس ىلاتتدلا كت بس هراكي

 هرب تافاي لبا او بحري «ج ريشب اكعسرسودروا هس لوس نزورب رْؤُشَن د رفماكليي رواء ىلاو ذيسد ىرتخ

 تافنلا حس تبيهف لب لا لو تاتي ككاب فرط كن يب ز( ككخ ) هدرم ىدكل واب سا مت متين قيل اهشا لواب تس

 مترج ليث تس اسرج لاي لب ناين لسا مترج ء 2 كس رك( رئيس ) هن زوك ا ىف يتفرج ساكو ب سس

 لتس اكتم لاك كس ركون تس لورب كن اوك هدر مكن حرر كا لإ ب 6-2 لجل متر دير ذك لاي لا

 بج اًذوةراوادبي بوخحس مكس بد ةياتتس للا( لوم ليروش) عس ىلوم قب ا نا نا زوج ر واو اكس ناهيارواول

 بارت لاس لوم بارت اك عز لشدوا احلا حف حس سارجب ب اتنس تحيتنوو حس لاثم كن زم

 قس مة ررط اح لاك رف يروا ءدتا سكس تتم قب( كو وردا اندم لبا ص وجب والعكس زاوازي

 -لّ تس اد نامياوووت لن تسكن ايب ل اشم ك_ كس نوم وقى او ذ_ ركاواركش اكدثلا كنا يب اشم روكذن



 8 هراب (7) فارعا ٌةروس ما مدد تاج جغف تلانَيَج

 رئر> جاد وار هب 0 3ظ535-

 رم :* قت دقلاوارم قش "سا تس له تابباشت شرعلا ىلع ىوتسا كت هراشا لم ىلا هب قت اوت قلق

 دايك رامبو اء ىمحلا ُةُنيِشَعَح تس ىا.انيايدج تاجا «ىقغي ىا .يشفُي هيت انا

 دج تنصف وزجرد ص اًبلط رواج _ قتش ثحارب ءائيفح : :نلوَ

 ءانلوك بحجب 2ك ف ركب تحاصأ ف اك «قَّدَسَت ,فلكتلاب ةحاصفلا راهظا ىا «قُدَسَتلاِب قوق

 ا دز امثاهيفر ةالكلاب قت

 د كسل وأود ورفعت مم يا ١ ٌثيرقر ام نإ هللا ةمحر لاو

 ؟خساوانوم ةبيرق

 يدم كميل الإ الد دن كس جوف تيياعد ى - 2 رة ا يدم ةاكيلا فاضموكف اضم شلع لي هس الدان حسب كت يياعر كنا لظذا قشير يلا فانه لبث هللا ةمحر : |
 - ل لب !جردنمدثج تس ل نا ليث يسد تاباوج فلكس لا فس بارعالاو تفل ريو

 اا ا 42

 رطختس ةقدك سابك ديعس شفا © جس زر رسم تركع س ابا س ليم نب رش 0 بايكشياا
 تع تكوم لاعتسا رطل ووو ثنو هل © بدار

 (يناك وش ريدقلا حتف)

 بج لالثا انشا د ا تعفرو تلمح ىا تلقا

 0 هيف ريخ ال ىذلا ىا ءاّدكن : َقِلُوَق

 .الاقث : لوف

 5ع تس بسايكى فس ل عمتك لاقت لاو

 تل كس بئاح ل قل لس ا عت كاس خم اهيريلسا باج

 ذل يوه رس اع نإ

 جَبدفومفَ
 رول تارت وودي « لكي راع نلد (ةيآلا) مايا ةتس ىف ضرالاو تومسلا َقَّلَح ىذَلا هللامكبر ّنإ

 ميل تسا كل اء لو سيق يل وكزور هس فب كلج تاس لوم قيلت تطلع مدت ررطح دو كس رو« 207

 ايكوم طم اكاكق نلت ور سا قتيل تس خماؤت ال تبسط لح ا« اناجايكت بسلا



 مكواة آلج شف لاني م / هراي (/) فارعا ٌةروس

 ا لو حس لبس ورفر اهتناروا سن [ر واط ادتبا ىلا: ندا ايند ىرامت ؟ع دارم يك سس دود اب لم نآرق

 ماظن تنفو ىلا قلبا اد هج قوم مولعم يووايز تروص رسب« اكوم تمم ايق ز ورمل هيبج جس يارب كس لاسرا ار كي

 تبن لوس يندوكلا جس دقوا ملاعسليي تاب قرود ادم مق اظن يدحب حس ليك ني نا انت سيووجوم ىش
 ني زاد العم جس لكشم نبكت اب لوك هتاسكس تييعطق ل بي داب لا جس انناج تدان تلقيت” ل سا كند سا كح ءجس لت“

 0 لا كاوا هام رول اج قر يا بس ابا تساا ليغ ىلاعترلا

 نيد لقاك # رك اكدت كس تر تروا اقووك وكول تكي كل ا خس ءالعم تجساناج رتب تلا تمنت للا قا

 -ج لكل ار ف فرط كن اطيخ تدين كت لبق كلش كاي شي دعدوا نالت

 ييمولعم نيفيا نكي وت كوارع نشوب يبشنالبو فيكألب ن# فلس لإن كرار قنتسارواولع خل ءاوتنسا

 رع مولعم قيل ءاوتسا«ااررف قف يك اوس لي داب كس ءاوتنسا ف ىاسس لاتقل كل اماما ترتب

 دبس ولما تيقيك

 ركلك حس كرنب كادخ اكن اسنا_تعناركيسس شرالا قداسف بلطم اكتضنارم (ةيآلا) ضرالا ىف اوُدِسفَت الو
 نركب نا وقو لوصا يب اوك الخاو نت تمر شاعم يركن وجتوكت يدب كادر كرات كرنب كك ورسدد اياك انيس

 فور لغروصراشمب# كيلر لن ماظن كس ناين تس لش ” واسف قداينبوو لم« لوم ذوخاب حس ًلامنتر كروا قاوم كاد غ7

 < لد+نالصا كراع سات فس ساروا خس ركل وقوكم السا نوف قيس رصتتم كن آر قانكوروكداسف ىاروا« ل لدم

 لق ىصاعم , « ماج ني كوم اديب قالغاو لامعا داسفروا دث ات دارف لكي تس ىت فارثاو راكثا س نمار ل روا

 جس اندماي مداف لعملاء عس جو كل جس ثا باكد اسف مرج دير قدك دان

5-4 1 
 ع اعد باد |

 زواهتعتس دع ل ءاعد نحر د ظاحلاك باد آل ءاعد ع تس ءاعد باد آى احر ظظاح اكتب دوبكو ءاعد بادآ ل ث ءاعد

 رولخ ني اند قرشا اركي اش« اج كاد كييداعو يلقعت الاء اعدك ظفار قي ل ءاعد بادآء < 0

 كد رلوذب تديترمروا تيتا اءاعد كسب بلم اهب كانت بلط كى تاع. روا س.دانول ىلاوج كريم ايامر ف بسن

 جاي قم نات الج امد نابل اعدت امه بلق نرخ جاك تحال قاس تي دون اشم كساب

 ع آت غنام كن فيش ثيدع ل ركءاعدركا الج لج رود شدوا < شكل ارك راكد دوري اراهق( ثلا زوتن )

 2 هيارفف بآي ساق هدم ءاعد تسدد ذروذرل الجالج كر دقو كيال جس لت يدب لسن قراخب

 زادك ايكل الدقسا ع ليك ل يفنح“ جات بس وظروا جس بعرق لوو جس دود هدنروا جانت اهوا نهدوة سد دايز م



 4 هراي (1/) فارعا ةروس 6 مدد ملال ج شف كلامج
 ىلو# تيفبكى متو ريما تو تس رك اعد( ضاسج) جاي بتم آنآ اذا ءاعد لكوج ىكن اع دعب كس جتا ةروس ل

 هللا نبقي «بس اتوب لع نيينسر شاك او فس دل ءاعو حرر لا ريما كت تر كر واو فو كب ا ذعكس لأ كس

 -< بيرة سأل يا تغرك

 دوا كغ كس مانقاو ادناه ودول ليث ةيسدركأ ديب كريمور ل نا زودرم ديب ذك ىفإي مت عررط « ءاملا هب انلزئاف

 هد هدابود مت كس لوه دك وم لوم لاش لي ىئج وكل فانا مانت ند كس تمم يق عررط نجس لك ا ديبب لومي لب

 هك لال باح اكناروا كس يدرك

 هس بيطلا دلبلا < قكرب قلت ياي ووزع ذ_ وموارم تمل لا « هقابن جرخي بيطلا دلبلاو

 بلقب نو لكتب لس ساروا« لوالاو ذ# ركل وق ترك ظعوإب مهفلا ئطب ح ثيبخلا دلبلاروارهفلا عيرسدارم

 روش نبذ سلب لس ا لدارس دروس ررط لكن ذ ىلاو نس كل وق شراب لوالد نس ركل وق تحت نأانم بلقروا زم

 ولاء لوم مان ساري وا ىكوكراواديب ضم: سام جس لركن 1 ركون لوبقوكى إب كح شب دج هس ررطك

 تح ابنتك د تييادمو مج لس ىلا هتافات لك يا رف نيب هس قلل رذلا لوس جس ايك ا يكن اهب ررط لسا لبي ثيي دع كيا

 ب ذج ردنا غيساو ىلإ هذ لوبن كت زير ز تح جس ناك زكا يب نا زوج <س حررط لك راب راحو السوم لا لاشم ىلا

 سا منا يك يئس ذج ردنا )ايل كور توكلي فس وبما تتح تفتتح نبك ساروا «ااكلا بو لاعكروا هداه كسك

 0 كب صوبك اكن ردا «ايكبسا هس ىو وتبتكمايب ىو وايل هداف فس وكول تكس
 ىلا جس ايتن اسدكس زج لمعت فس دفئاروا لكس حجب لب ني [ دهس فلا سجس لام كلاي ساب

 تياسووذد امي لاب فس لح :_ لموت كو ردا اياب ق توكل ورسودايكل صا ملكوت وخ ايكمدافتتا تسلا

 (ىراخب حيحص) -< ايلا جيت كرو كل وقى

 .لإب ةدص رجلا هينا هلل ْوقيلاَعَف هوَ لاحوناَنلَسرَأ بوذحم. مس باوج ني
 آَملاَلَو ةمبقلا ءويو هر هيظعوويَبأَذَع ْثَدََيَع نا مكيف احق هَْح هَلَحَت نم لَدَب عّْرل !او

 ايف لالضلا نم معا ىه ٌةَللَصَوَسلوقيَلاَ نيت ٍللَصْوَكرَلاَ |ةوَقَّنَم ثارشالا
 ٌريخلا ُديرأ حمَآَءقْيِدل ٍديدشتلاو بيفخحلا_ كحل ةَنيِلَسْلا بَ ْنِملَوَسر قِكلَو هيفن نم غلبأ

 مْكَدَمِلْعَي اسد لعين طع كوكا شيع بنها هنواسالول نلوم

 ىرخلا نم ْهَعْمَنيِولاَوُهليَجْنَُهوَدكَف اهب ©َنْوجت كلو وملَو اوم ىل نا باذعلا ركون
 تدمع .ّقحلا نع نموا اوناكمهتا نافوطلاب هَ َوبَدكَنيِول قرع ةنيفسل " كلما ف



 مدد نلالج خف نتلامج معك / هراي (7/) فارعا ٌةر هس

 - قي
 1 اتتك فرط ىف دق كنا دكار لذ مةهش 0 :
222722 1 

 « قرروا تفصك هللا دتاسكس 1 (هريغ) < با# امفوزي م مق سوو اوكار اببمتاوسلس اور دنت

 كح كذب لب نقيس دابق وق كس ورك رشي لك وا ك موالعاس نا ركع حجي لفل هه لس ةنلو

 هس لوبنا لي تكي دري ل“ "ترص اس لورادرمكس موق كن لا ءعس نداكت م يق ندا ذب هدروا جميل دنا كب ا ذع

 برا للي جسما 0 تقى لالضو لق تلالضء ع ماع حس لالض تل اطع لوج ليل ل تارك لم ايد بادج

 حر ةرك وااو يث راهيدا«جسدجتاسكس دير شتروا فين (ُغِلَبْ) لو اح ينج ماي كس اكد دوب يساوي لوم لوسراكن ثلا ١

 54 نيم كروا وم نس كبي ذلك مايكل مولع 01 مولعمكي هو تفرط تلا كن دوا لو ان اجالجب اراه لو

 باطل مق [ت عشب رز كس ىدآك يا قت هس دامت فرط كب رس دابق اب دابقك ع بقر تاير

 الادب بيكن مكاتروا اجر 3ت(باذع) ةلادكاتروا الش نامبا ترك ةنازراإ تع

 دوا ايلا تس تي كت لشق وز تاس كس ناوجوكل وكول ناروا و "غلاة اع عر و لس م عسر ةس رلى بي ذلك كن ا

 -ك دنا تت كولو ةاييقياي دكر جار ذ لس ناافوط وكنا ذم اي الشبوك وتب [ىرامب فس وكول نج

 ناد ج.ةرها *د6, ده :ي2 وم.

 دهس لظاورب مي ادج مال ذَقَل ل يدرك ذا تسدفاضا ىلا «فوذحم م سق ٌُباوج : :َقِلْوَق
 -< مدقمر ثم كل رواعءادتبمة لإ #هدئا زن نم ٌةلارمكلاهه عب ترايعرزقن َةلَحَم ْنِم َلَدَب عفّرلاو :َقلْوَق

 «نيبم للض ىف كارل نإ موتك ةفلالةلقتتر وز ترن هيف ْنِم لبا اهُيفَف لالَصلا َنِمٌمَعأ ّىه : سلوق
 ىب سيل ذ_للفلاة[#غعر وأ ترتب باو كس لاا لكتب كت لالض كمت /م بتاج ىك قفل ةلةياعتر وفض تررعحر كاك

 ريل نروزم رم, يقر را 1م كي فر صدد قدرك كى ارك مب كيك ةلالض
 لوما افعي تلارز بعل وجرب حموات تبساس فروؤع انكتب ررثلا نع ورك كقوقويب

 فالخب ماع لاكن رخو ورقروا ع ىلركتل الدرب هنيعسريث تدعو ةلالض ككلحا « ٍلاَكَّصلا َنِمّمَع ةَلاَلَصل

 ميبلطس, ل اهو ىثأكماعن !كشمضي قس جل اشو رشح عاووج ع رد صم كس .لالض

 سيلروا نإ < لوم زلت أك 20017 اء لع نإ الوعم رات وك لالضوو ةلالضرلج

 جابر ودا اموت جو ك نأ تورك ة لالض 5



 4 هراب (7) فارعا ٌةروس مه مده ت0 غفل لمَ
 دج د عد رو
 جدول
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 :تاباطلد

 وكن وكولروا تابثا عس تاتاونم فذاك ترآ تلاسر ريح وف, مالسا لوصا كك ابيب تس عرورش كس فارع روس

 رث آس لابي با ءامت ناي اكبر فوركس ناطبيخ لن كسكس كادوا بييب و ديور تلال ساروا بيغت لك عراجنا

 كح تما كن ارو فلا حر وأ ترطح لب عروكر سا« رك اك وتم! لكن لاروا تاعققاو كس اال ايهنا دج كيت روس

 دل دوك تالاقمو تالاح

 كن ازين امتد باق اكتلالضورفكل م تاء ذ كس نا نين ا ةلتطت مد آ ترطب ليي سس بسس ل ايبنا ءلملس

 تس اكففلاةل لات عر وف تعج لب اقم كك شوف خل ماا لح تايدورط ىلاسثادوا ىراكدابآ كن اي ز رتددايز له تيل

 بسيي هس ىدابآ ىلاستا وج لع ايند تو ىلا « لو لوسر كبي كنب بسمو تس دايقفا ل تدبرشو تلاسرروا اومن عرورش

 رون تيرطمخ انآ اك ايبنالا تنكس و لس لو ع له تعيدذ قكديفسء اثر كس ناروا شلة ةلهيلاع عر وأ تصح

 لين ريب كت اجنك ولا» قروا لآ ق رغم دقن اردادهق اك فازات رون ترج: سايل يكس اال
 -<س لي ذا جردنم ن ايباك ادجتاسكس دانا« لوم نيب لمدوم ٌةروسروا رو روع

 :سصقرقل 6 ينل ةكقاع رو

 ند موق ىك لفافات عرف ترحل قامو نق دبا نتع تاير ضن كل جب روا تاراشا كس مكن كر

 انلا ٠ ل هس تابت م دقعس لاب ل دمي دقراغآك - لباب عج اهاج اناج س مانكس قرع اوك ج ىقترب ناز رس
 دوا ناتسدركت اياوروج هدالع لس لا ءعس كاتب لعب اوس لتم عروقو ةساج كسا لو قدمت كا قس
 نات عر وأ ترض عب كس نااذوط كج انوم مولعم سس نا لن كر 1لج لسضعب الش دام ني 2 دق ل يمر

 راد طارارا هلي دعرم ينير آس اي لآ كسرها ةيياج لم لاس لتس, وقى رمي ىلا قال سا يش
 -< لاه كب ا ى رنات راف لنك اكتفاتاةةلغتر ف لع

 :تاءزاك التياتةآتعر وأ ترح

 كح لو زارا ضب راوخد لف ني نام ل حس ل ءايبنا ني كف كسا نب للبت عراف ترنن>

 أ ب باتكا كت ارق توإب[ل م قارع م دق فالق ار وف ترنعح تب م قو شرط اتم قناث ل شام ذاكن لا قب ام



 . مدد كلآلج خف ككل انَمَج م / هراي (1/) فارعا ةروس

 بح لت اليخ مدآ تر طط> حس غل حروف ترط> عساي[ كت 9 باب سس ف باب ركز لصماك نا بع
 -جلصافاك وتب ف لكشي رق تاور

 :تب اشم نايمرو لدي ر رو ا الفيلق ةك تر فضح رت

 مل ماعم ىكاريبا يعل بس ايكركذ اكمل اكمروالءاعم لسن نا ايمرد كس موق كن ارو اكفني حر و ترغ> ن# نار

 ءامتاك هال رج حسرطح ىو ادت اك فلة ةياع عر وف ترض >م اي دج احتار آم نايصرد كس موق لك آردني

 يور كس لكلا وراكم وق لكى بكس ايكاياعكد ع كل نب نلا لين ع وم نايي تق وج ل ءايبغا رك هوالع لس نا

 نا زرب ارك اسضاكح اننب اج اناحج ب نك 1ث لاء باشموبء مرفت يقف كرر قلك ير دوا تت

 قت لاس لب ني ذرسرج دوا هعرج قت وكد كن ودلتم وب جيب كس ادخروا جس ترد لك عررطىتب كيري روط ىداينب
 < او” ايدج كيا كيتى كم اجشااك وك لروا«س

 رطل فارق تديح قلي حابس تا سد آد مقري مالا كول مان كتيب ب التل ةليفت رف تر
 قب روض لك نا وا ل درك اق لاك هدي نان لودنم تديقكالس نا ولك وم تافدارفا 0 موق لاك يآ

 هي دقي طا نا لب ىلا رك روك لي كرك اكدلا كو تس داي كن ياحاص نا حررط مالك اتقي رصصقنم اكنلا الركام وأ

 روا ل ركرايتخا لكك وتب خس وررومتتن ادحب لس صر ب كس ىلا كنب حدس لورموت ناري نر كت تنو «ك سبلت

 لي ثالاع نا كس ني ووبخم تروا ثوخي « قوتي «عراوسءدو نيتئاصيي كس مروا «ىوركعردرش ثاياجول كنا ذس وكول

 ثا لمي آنس لاوس سكول # ذو كيلو غليل سوسو نا لاس لوبن اا رف ثموبتساانيؤيتت راف

 -.ايككاي درك روك بس اوسكس نامي لبارغ آءايكان لوبق

 © َنْوُفَتتاَلَأ ةريَغِفل ْنَهمكلاَم ْوُدَحَر هلللاوٌدَبعاِم 2ك 5 ق2 أ
 :لابج ٍةَهاَقَس ف كيل نادم

 !َلاَق ”اًدوفمهاَحَ ىلوالا اعلا اهتسزأو

 نيَيجولاب ٌمكُفِلبهَنيِمَلْعْلا بن رق لوس َقِولَوةَماَفَسَقَسلْوَقِن َلآَق كتلاسر ىن 6َنْيِبْدَكْلا

 ناني لكك نيدو ماجن حبوا ةلاسرلا ىلع نواس. نيام انا قيل
 ةوقةطضبَقَْخلا فْمْلَدأَسَو جونِوقِد بنِ ضرالا ىف داَْلخَوْكلَعِجْداَوْر داو محدن كَم لَ
 َنرْدْوْنَت 9َنَوحِفقركلَعَل معن هلال اوركْدأَف َنْيَيِس مهريصقو عاَرذ ةئام مهئيوط ناك ًالوطو
 باذعلا نس. ايدام نوب دَبَحي َناكام ن,_:: َرْدَنَو هَدَحَوهللاَدبعَاَنَتمجَولاَق

0 
09 
0 71 



 / ةراي (ال) فارعا ٌةروس 507 مكدجر اةركلإلج جشفاةزملانَيَج

 اَيملاَرئاَم منؤدنعت ابعت انانصا مكؤاباومتنأ ابسب ْمُتيَدَس ىاَمومفَمَسِوَمْسَنف نلجأ َسَصَعَ
 ىل مكب هال ل تاذعلااَمْلاَو اهزتو وجم طلي ابيداعب ىل

1 700 
 نيينسؤملا نم ُهَعمَنسْوْلاَو ادوه ىا َةْنْيَجْناَف م ع هاد لإ بياع فعلا مزاكف

 عمو جوجو 20 21 دق اك

 هدد دع هل ىا انتي وَلا و

 دب كدا موق ريت اابك نس لوبا ايت وك قفشات روم ىل كح نافرط لواداع دس مكروا 77

 0 كاان 1 5+ لكس د تسلا متايكوسم ل 26 لا ءوركرارقا اكريح رن كسا( زعرور

 لإن ة اج لع تاس سافل نما تكد ل تا كامو مهل ا

 ملم لوب لوسراوب ايت سس فرط كن ال اعلا بر وفل « سات لعب تنذ رجل ارذ ليم دق ريما ايد باج هس لوبا

 كح لاسر لوة هام ايساراهتواء لت رج مارق ووري رشتو فيل ب كلب« « لد ناين ماي اكبر خيارك

 5 ماديا سومر لإ تابت رادو ره ءاهقك جاب دوج بث تاب ل ل لوم نيا لش داب

 واتس يانب نت اب (اكذ )كم دعب كس ال ةلخلت فم قلن ينو اكورد اي وكتاب ل ادوار اوك كاتب لَ اهل دذكس

 داس دف تسي روا اكدت وس ضن 1 ةنانداك م نا عسقردا يبو كر داي ىكتماج ل ة

 دا ليحكم آكل نا للاي دام مايكل د بادج هس لوب ءذاج وب بايماكا مكاتوكرد يوك وتمت كدت ءات اكدت

 هدقألت كس لي تاب ا ةركاوس ءلث دع تس كا داو اب سامح تدابع كنج 39 [ د زوهيت ساروا لي ركتدابع ىلا

 تسد ايلا ذي قت بضغروا دابا ذعاكب ري داه دابا قامت هك س لاونج يسد دل مك آل باذع

 هدم سك دنب كنت تبوو يل كعك لس لواداد ياب هس داههةروا فس مقوجوم تس طعم ل راب كس لوضان نا

 لاش عش لولاو نس ركر اتا اسس دابا كلين ورلر انا قب قوس « ليون راج دئس لوكات فس هللا لبث راب كح نب

 ناارواوأ نارا قد نسم اجل لج كن )و ب مدا نادم كتبك ©دايتا عب

 الطبول وت آى رام ل وهج سايز اوكا نب رج كن وكلنا فس مروا ايلاجج عس تتر ىفب اه دجتاس كس ناوجوكن تؤم

 -< ي اوبذك ف طعاكل اء كح شل او سال نامياووروا

 ع ل 1 ا 2

 نيو سو مي

553207 
 -ه عس ليكسمقلا لئسصق فطع رواسب هموق ىلا احون فطع اكِداَع ىلإ وملك راما لم لا ءانلَسزأ : ٌنلوق

 كفالات اص ترضخ اقوامكةلسا سلاسل يدرك رار ءىلوالا تف ئراع «ىلزألا : يْلْوَه

 دهس ماناكمق



 مدد كيلالج ف تل امج كمه 8 هراب (/) فارعا ًةروس
 تل ف رصتلى اهو جس ايدرارقم ناك( نث) لولواع فس سكول نتتعس لدي حس مهاخا ءاّدوه « اًدوُهمهاخا :ّقْلوَق

 ماناربكا دج داعم وقل سارودام لت تك فرص ريف سوو كت سيطروا يي انك اوو لإ ةييسدرا رقم ناكل يفجر وا ل

 ترو نم ماس لم مدا نب لاكن ايداع هس حرر للا بسن ملل جس

 اكل لاءابككس ءافرهخب لاق لاب دداابك تاس ءافءموق اي لاقف لسرخقاو كفالات حر ف ترطح جلوي

 ؟جسدلك

 ل ايبجتخ 2 وم دك لسع فققؤلروا قسري ل نيس ددقلا ىلا تدكدوكم وق قي اناقة عر ون ترج تاج

 يقتل ء اف كل كس لااذبلج انو مولع "اًراهنو ليل ىموق توعد ىنا بر ّلاق” لول انلازةةيلن روف حررع>

 ماروك وو ءف ناوي تعا تألم تروصيب كال دو ب ترطتج بس نهانا
 بس اتا رورط انومدتا اعواج توم لمت بج لصرواءلصرل و .لمج انعقد وا ناايباك فو ذكمدتا اعرب ِباَّذَعلا نم: :قلوَق

 -< نايباكريمكا باذعلا نهءايدركرب اوك اعدل يسم العزمشم

 .ّبَجَو :َقْلْوَق
 ؟ع لرظ ل دك تام بجو ريت عفو :كاوت
 -امتاوج عل او باع ككتتتو لاك لحاء سن مزال ب ذك رن كيلاقت طلال شوج

 لج كرظ فكرت تس اهب فم رياك ءاهوُمكعَس كوي
 ماوي بلم عقار فرط كر احا ريمه لتس ا جاب دآم ز لانو مءاسا كك ءاسا شاهوم تيس سو
 كل لا ءاكوتنوراو شار تاي ولك لي درك ماو ءاسبريءاسه بحجر وا «جس تاب قت يبس ب لكالا عبس ايلوكر مناك وص ان نس

 .اهب ءامسالا كلت تايمسم ُرْيّمَس ىا و:ردقمل وعفماكْ يمس روا لون جار فرط كو اسامي اه
01001 

 هي

 :نراترتت كاع موق
 كنا ءكتح صاخو م اعدز ناب ز سب برع باتق لس شنت قي تيد كبري .اًدوهرمهاسخا داع ىلإو ءاًدوهمهاخا داع ىلإو

 لما اكم دق اسور كن آر قءايل هدد .لثلا يرض وج “ اناج ثم نلاشنو م اناكن لاس اين دمج « ىقرشل برفح كلوت

 نك فس سول نارك يكس ليته عقاو لي برغم ىلاؤلا عبرلا نايمرو كس مامي روا نك ائتدج اتق لعاكف اونا نكت

 أير تلراخ آس مقا عس تييثح ىئيراتءامت يورك اور الساكت نذاط فيا كتي قارس تارت ناموا لضاوس يل غمس



 / هراي (ا/) فارعا ةروس سَ مهدها نال خف تالا
 7 ان نيل جنك م نو دك تسد

 رك (لوممعو.8.هعاا5أعل) 00 يح روب رق ؟ طالت دوج ترتب ماتم كي

 - هوم حر رطح ل بي لس ام المات م

 لاي تاو ضر ظن”: حس اتاحايبكبسوسن "فرط كواعء سم لل نال 'تارزتم

5 

 نايل اوم مولع فاصس ثدد ابحروا روجومرك اك الش

 كل ٠ بس غوالي روم تجار شوج تيك

 ترطح ع فورم حس مان كس لوا داع هد خل كك رك انب لوسر فرط ىلإ موق لن فيلة دوج ترطح

 وج كس شوفو نيل و متشرد كس نك 00 نم ىقبا مولي كت درف ليا كس م وقى فئلظ ليلو“

 اتم لي طك تقى ومخ ريف ىلا قب "البلا ىف اهلثم قلسخسي سل” فيي فس نأ لش داب كس نلت
 ناديا رفاديبب لست نس لس ا رف نس ىلاهتفلا ؟عس نوكرؤقاطمداي نحس م: " ةوقان م دش ْنَم”احتا بس لدبناكدت

 - ذلك د لاطماكف اقنلا ٌةروسل_ كس ليفت زم ىكردقاو( هربت مت )جس الاو تاو إي ذتس

38 2 



 مده لج سشف ل نَمَج ل. 4 هراب (ا/) فارعا ٌةروس

 يآ ب قاتل دين ااكن جة العكس ومن ا



 / هراي (7) فارعا ُةروس اكدل (ةددج) نيلالج شف تنل اَنَمَج

 02-02-50 ٍووَقِلْلاَك اَحِلِضْمَهاَحَأ ةنيبقلا هب الرس هرقل كتب هزمت لإ القنا

 ادا يح اهتياع لاح ٌةَياَملوطاَدَفاَت اَنوْؤَه ئِقدِص + ىلع اوين ةرجعم ويرد
 2 مت 7-2

 ءوسافموشسمتالو ِهللاِضْملَق ْلُكَأَت َهوُرَدَف اه

 8 3 اَويَو اعدم ضر الإ ىن ةَقلحْاَم

 ىفاقؤونتكست *ايويبلاَبحْلا نوعي ارو رفارلت نيتي ياو

 يلا لكني أ ل 51 دقْملا لاحلا ىلع ُهُبْصَتَو ءاَتشلا

 القاسم ندب هبوق نم ىل مزون نموت هم نواب
 نيل لاَ ه َنوِوْؤَم مي لِ اَتيَنإ خنولَو مكيلا ينور اايط آتنا زاجلا ةءاعاب
 5 يعلوواملا ىف موي اهل ٌةقانلا بناكر © َنورْفكِِب مْكْنَماَقِذَلاباَنل 1

 ًانُدِعَتاَمي ُحِلضَي اَلاَقَوْمِهَتَررْمَآَنَعاوَمَعَو بيب ادنئن اب مهرماب ٌراَدُق اهَرَفَع َةَقاَنلا اوُرَقعَق

 ضرالا نم ٌةديدشلا ٌةلزلزلا ةَفْجَئاَمَمتَرْخاَف 9َنيلِسرَمْلاَن م َتْنَكِح نإ: ايل ىلع باتعتلا ىمعب

 ٌحِلاَص ٌصَّرغأ َلَوَتُق نيم بكرل || ىلع َنيكراَب ©َنْيِمِجمِهراَدقآوعَبصَأَف ءامسلا . نياصللاو

 لدبُيو اطول ركذا و "نحصل َنْوُ 0 ب و رو م
 َ 0 2 بم كقبسأم لاَجَبلا كامل زق هوَقِللاَق د هنم

 رْمَهْلا 0

 انعرخ نا ةقلاسا# ذاكو

 ذا 1 ريل ا ٌدَعكرَخَأيف

 ٍةرخص نم مبسل
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 سس نِيِذْلِل هب ناميالا نع

 5و 5 2-5
 نود نق َةوهَسلاَجِيلا َن 5 نيبجَولا ىلع امهنيب ٍنلا

 ولاَ نأ الموت باَوَجّناكاَمَك مارخلا ىل

 لَم ةستَجْناَك ٍلاَجِلا رابذ نم 8 نورتي قلنا: جنت ةهابتار اطول 12-
 ليقسلا تاك وم ارطقمه 6 انرطماو .يانملا ف : نيتابلا هنوف نِعتتكل

 ّ 6 ٌنيِمرِجَمْلاَي ٌةَبِقاَعَنَكَفكرظْلاَ مهتكلغأف

 506 بج رق 0 2
 ل بت ل )1

 اياب وبما ء ع فرصطري لوم 'اناكليب / !ءايستول اص ى اجب كس نا فرط رومي 2-م مروا : مصرت

 كتبا رط ى راكد دوري دايم اي تسد اهي كتارص ىريم « لييووبتم ىلوكار| وسكس لاورل "رتب ل شا مم كري رم

 /اعاك اج لاح (ًةيآ)كدتلاجس وادي« لج 1 هز ليد لاو

 ود وعي اوس ءامت ايكءبلاطم اكدل_اكذ ( قا ) تيكن متت وييناو سنس ( ن نائي )مب صاخ ليا حسن ةظةياع عراص

 بازعل هن لن 2ةةشايباءاناكلن قت روكسا حس هدارالس برضو, لش ثيبلا رب حر ىلا وكل يي ناز كشلا

 ترحل لونا ةرسجشا) نك اكور عامك ل



 (ةددج لج سغف كلامج م / هراي (7) فارعا ةروس

 راوممج لكل اذ مت ايددن اكد اكس دري ناي زد مروا مت اانع كل اكن زدعب داعوأم بجلد رلوايوكت قو ا مروا ذكي 1
 كس اني تاناكمركس ا توك وراي دوا كش 0-5 لدي علا ميلي ومس قرأ ( مح 2 .انب لئرادئاتن ملين ليز

 ”ل هررقم لاح (ا ةويب) «كح ركرايتخا تنوكص لش نلا مقا هرقل

 يكرر ع لباس كس نامي ا لع راس ةس لات نس سورادرربتكس مق نا ورك تمير ب اضف لن نك ك
 . اوفعضتسا َنْيِذَلل قل ا. ءرجتاسكس جئداعا ىهنم نمار كل 2 الس ناميادجاججول تولد ناك ةيط دونك
 تلق سانا ا ةنس لذا ؟ ترم مت اكبر نيا فرط ىراببت لات راص كوم ةن_ اجري قثاد مت يكس لدب ح
 رتل سا قمت جس اناء تيك اهك نس لولاو نسكب ل تكد نامي امتد لاجسايك اجيت تسادتتاسكس ماب ل
 12 7ل قس لاوواق 2-2( سر ف اج) لس كان اد يارا ا ١ شاول يل شاري دوا« ليت
 اس كا هل حسدالللاذ قالا رامون ماس شنق اي ةرادق جت كح ماقمالا راك دالاس نوبل
 .قباطوت# ري لاطرلا اص ارك ا يزبك سالف داع عراضروا قكاىذرو فالغا لمس بري يتسع
 ا ل ارداهةنوهشؤتت كس او ةييسد اهو كياوك اراك اءون تس لل روج وترا قادس اسد

 ساو ركو يوك وتمت ثلا وس ح بوصن يرو

 ع
 نافلة اضروا ءركوم» هدرم لباس وشك نك 00 يه دثوا ل نورعل نسا هود اجو ذأ اب

 مريس لس كي تلو رث تبا كداب لاي دوا ايد ا 1

 ”طولروا تس ركل بجي وكروبا وخر م رايك اخ

 "لاقي اذ لوبا بجو ركداي وكتاب كادوا جس لاب « لاقذإ
 رول توميسس لودرعرل رك ومي رورو مايك يل يل نفسك ا ماو دعس تم ل اين وج لك ومب نس تا 8

 سدس لق نوزنمت ل وفود 1. مك 4-0 ىكتإ هراة
 نإ مقل نا وهف كول ل_.او _ززلح - دغ كس رك وايت قرط كم ازقتحس لل الح لن تنقيح ءه كل فاو فلا
 ودل تس قصاب اوك ولاو ذس كراج ىلا ءاوكارول ( كتم ) وكن كاد[ لوب لاق لي باوج لوو واظاس لا
 داك اجل ورك كس كاد دراروا وك اقفال طول ذ# مكر خآلاب« لن غب ذابل كأي سب لي داب كس كت تس لودر
 ً اخ كياريواكس نا ذس مترج ءقك ل لالا نولاو تل لب باذع ود( شم )اب رلاكت ركام« نك رولاو نجر كت هوك كس

 هدروادقت اسكس لي ان مووروا لد

 دهس

 !!او م ايش اياك وركب نال ور كر وظوس يدر كك الب وك اجل زك ناريغاني ترقي ل_توول لاسم شابك

 نيو اشي ]يبس 0 ل ا
 ناو ماناكل يبل ليادومي جس ليك صقلا لك ق ف طع ل رنا فطعاكل ا ءاححلاص م هاخا َدْوُمَت ىلاو :َّيْلُوَف 57 7 5 بييييح حتا سيق
 قبزمفزا نب راش تن مرا ني داع نيدومي جس حررط للا بسن اكنلا «جس فرصتي د رس جوا ىا هي مانكسرك اد جكس



 / هراي الر فارعا ُةروس مع مده ننالج شف نتن انَمَج

 0 | نب فسأن ديب نب حر اسص جس حرر لما بسن رجا باص ترن ناي: فطغاكم هاخاءحلاص«ّن هن ماس

 عساه ؤي فرصتي حسو كثي تروا تيتا ا خس لوما هت دما رم ناكل ومس لول ل دو راح نت ب

 نب كان ةرسكاد و جس اهكم ناكل وكول نج را
 هذهإي »باو «ةنيبلا هذه اما ابالي وك انركن ايكت يفك مزج رصقء ع فتاتم لمت « هللا هان هذه قلو

 .هّللا ةقان

 -جراوم لش قس ريشا هذه اعاكى اع لامعس .ةقان ُةبآ ةراشالا قش اهّلِماَع لاح : قلو

 - لب كاك ئز مزج انك ُلهَس لوهس ءاهلو هس اوم
 ابتكوم ةشا ةغعاوك وئابي مقلع هردقم لاح نوتحنت .اًنويب ؛ ِةَرَدَقُمْلا لاحلا ىَلَع ةُمْضَن : قوق

 < ات: كاش زاكل اهلا وذو لاه لئالاح هس مدقهري فس كر ايتنا تنولس انشا لسا ءجس اك ومر دقمانب د لن نا كل

 #هراواض رضا ورك اس هن ددا ينعي( ل) ءاؤتعت : لوم

 تالعس ب ,رادرم الم( تام اطلب فرعم نتا هلملا موف
 تنل ترع ولا لا و اكل اوس لا ادذاضارب هرب : قوق

 ف راي وقى روب لسا قت نتم قى روب كج - لق داق كذاك هس يبا فرطاكم قروي

 _ حلك ىدركسبن كلل

 اكلك كبس كل ب تك لب تارك ومب شريم اوك ردت جب سحر »و 0 ليجسلاَة 3 زراجحوه : : لوف

 تهتس ببرت

 حْمدتويِفَت
 ساب كوتش رجة ذي شنب د لب ىرقلا قواد نايمرد كس ماشبروازايتدومثعوق ءاحيلاَص رماح ةوصش ىلإ

 وم واب زوم اتا رف عس بباكسةييسا ذة بآرب ل اهقاومر ذك س داو لا كب احتاس باردا ةفقفف بآ حسد

 اتاي "يركن لوس ةفاطاقتاص تح فرط دوم وق( راقب )وك هر هور رج تن

 هس ل سوم قن ب زك دق كبر كم قي نين ياش ود ات مرا ىلا اعدام موق صارد حس اناج هكر اضداعوكم دق
 رواش انتل كس ايرسبا جس ان م انكم دق لشي سوبطترواراعشا كس تيلباج نام زج روج وأي ز حس بسد عإ كس داع وج جس

 - لو ةس كرك ذاك ا كل وف يفارغتت وا نار وم كرف كس مورا« دنكسا« نانو

 تكوجتروا نيب هم لن نام ذو دوج وص مولخميس مان كس رجلا قب جر آوجج ادق دق الع و واكبر ىلر غم ىل نكس اك وق ها
 رجت لعب تامذ م دقرول اهتم اقنع ردص كروت لإ ذك مودع هاي و اكرم طرد 06



 (مكدج) نالج سف تل انَمَج م / هراب (7) فارعا ٌةروس
 فس نوكول لس دوضوكن ج لن ووجوم لتر اع لك ( رتب ) نلت لع ق_ر ظلما لورارج لابو كتب ا ءامت احاايك

 لكل اشومتش لسا ل شاء ذ ىلع انكساج ايكو زادت رك دوك اومن لا قب ءاحتاياني رك شا نشا تل“ لد ابي

 ارزكتس نايمرد كمي دقراغآ[ن افاق ىلراهتاس ذاق لنا نكس نآر قل وذنم كوم كتلك جراي دا قدابآ

 كا ة اكدت ربجراف آايروكل ونا لس _.ةقففف يآ قع ردك لاشو شا بح لك هتف ب آت سل

 ىلإب قدا لك لا لاع ٌراص تررضعح امج كس لاوتكمد يل يار فوج سكى دنا كل | ونككيا ذس بآذج

 ماقتمدرين انج كل آ 12 ع -_ ىلإ قثواوو تسلا ؟ارك يار فذ ب ةركاهكرو اس ةداك زاهي كيلي لك

 ارداف عقتوكن لا فس يت رجب تركيب ل لوران لا كلج ءجروهشتسس منك افلا راك نبأ

 لات باذعاك ادخري لتس دقالعاكم وق اريك يامر فرو ل الد ترتب مايا كس دوم يب ل دديطخ كيا اسكس

 -< م اقماكذهردلب + لت كر ييي اجر ذكى دلج تس لابيا ذبل مقاوم

 :قر ارت ىكامول موق

 لس نيطسفبقارعروا«ج.اهاجابكن درا قرش لك اح ققؤنر لع قالعر امو (ةيآلا) همرقل لاق ذا اًطولو

 ايات او نبك حاج دج جس ايك امج مودسس م اتم ددص اكم وق لما ١ ل لباب < عتاو نايمرد

 -<اكجدم قلب تيمرك

 كالتالي متارباايب خي فلةك اع مول تضحي نارا أ احب كس ميئاربا ترضح افلا طول ترطح

 لقنتسدعإ لس لاء د فورصم بي ماك لبو تود ركل تشك برص نيطسلفب ماغي كي تدم جي هلك حد تار تاس

 رس ارم: افي تلاسسر بصنم

 انلا لن كك 2 كلغ د تا تب دوا لابتج رب ترييس كك قلة رول ترطح لب لبي ووركف يار كول دوبي

 رك هك دع لن مورس دق العركذ لح افلا ميت ربا ترطح فتاة طول ترض” ىو يصر كباس ل

 كش جراما كل ورتشاب هقالع ىاوك فلة[ طول تررغ>ك جس .انبك اكن آر قء جس اتركي د تك ىف ايبطلغ سا نآرق

 اك فيلة ةكيفت طول فت اسكس ناك ا كك سا بدا« م وقبيلة طول تر ضو كم ودس لل ات اك ا ييكشسوتبم كل

 و, ايكوم اق تشر كءاودزا
 هب نيب كس مرت سب حس بسك للا لابي رك اج ةركذ وحاكم ئارج ل الخاروا لضتبكس موق ارب تاما رعود

 تمن وكنلا حسو كج لن ةررفف لب اقر ءانق لخفاكى نمت هوردواءاوج اذان باذعري نا سدي كنس اييكر انا

 مكه لص حوكن انور خي نال سل بتنفاب تار كنان ارادركوب تحس باكرا كس لسا« ومب لسا ح عاود ترهب

 تناقل مر قاب رعكوج خس نااروا + وك فانا كتبت تلف للا طق فكرا



 4 هراي (ا/) فارعا ٌةروس رمد مدد لاجل انَمَج

 را ,ةائاج دعا كب فرست حا ةس ذاس نوناق سابك وكي غم شك لابي دادي نس بي يت يرن ِ

 تى طخ 1 نيرو قطو تمتلك تقيل لاق كاي دين ل: هك ل

 رواء ارك + فالس بك لايقنروا تخاس 20 ةجاروا يئياإلاو ذل نعم ف الغي رواع فالخ

 تحدت رطفء هس شتى تال للاكل ” اترك اديي تييحالص كس ناتي لمي شارما بج “يا '*جرالعالو كلبا تيما

 كش هروكى احس هد كل ف ايدي درارق نت دايفباكل فانا نس لوح قب ذيع كبر ضمور واهتم ىلا ودعوا فارغ

 داب لات لوكس رعب باجس لاح ى زفت لو قوكتمطاول لب برم باين ان جس لت تاع نت

 :ازم لكك طار

 تس لو راقركل م بشل سهام قدا توكل انكي ترب فيا طول دق اكس ايك اتت فرص لابي

 نر شو تكد كيور شا هم تس ل *جس م7 ايلا فيا لكى وم مولعم سس ىلا منجد ىك قفل ىلع تعب دعب كس ل

 فنالوج ل ثييدح « كبس ام ىلاج قدا زم تفس تنتاك بمس م لا الكب دوا حس ا

 وكلوعشتروا لع “هب لوعفملاو لعافلا اولتقا ”ء نم كم طافلاب 50 تس له نا لو كورم سلة روطتت اياور

 « لو ظافلا ب لع ل كسروا الوممت إب لوم مش كد اث“"انصحيرمل وا انصحا«جفاضاكائافلا نا ل ىكورركلت

 لوكايبا لعدد زك تفل ب آدكوج نيل ل اج كاسل نوادي ولالا ويدل «لفسالاو ىلعالا ومجراف

 للرحم ل مارك يات اج قد حرر مارس كس اك ومد ير روط قط يس ءاوج ليي دقم

 نارا حامل حس ءاول ردك عسي ساد 1 ةقلطتا قات

 لدي حاد ؟ قللت تةقاكتق ناثع ترطحروا ةةيلتةقناكتق رن حسرطح تح ام رف قافتا ل ةقالتتافاقت ركبوا ترن>

 فق سابع نبا اج ىداررب سا تسدادتوو كس ركا نك بي كس تامه ديس

 تلاحار 1 تاج لدالج ل 00 تايه هس

 58 دا بسك قيك ي فك

 د رف لاتقل تق قلاش مارا عس لمن اه لب اج ةساسرب رتب حس هيوادوا تساج ايد كيتي لب كرس سأ حس تدم
 دل ماتت مز التت دش اشر يفيد دش دور لي لأ بدو لوو لعفدك

 ءاقرضل نح_ءاطع ناعم طداتتل بيس ناب ديعس د متر ازرع كنا نس سس لقطات تا ماما وا «كلعتةطاممتت

 نو ليث مرج للا دكعس حسد ىك كلتتففلا تت ىلا زوار وا كلت طلاتن ىر وأ نايغس كلاش طدانتت ميا اربا لاعتز طبات

 مالو ةساجا يدك الجول » لي اب رايس ذوكوسوكو دش داش يروا روك دش داش تاس از اخذو اج از

 هس اكييزتتل خب دلي جس لرقم لوك سا لع ادى كلطقطلا ين ذيطولا
 قاب كلعتلا ا 0 انا عا نا الا نلا لوم تاي رورضروا تنالاح بت



 (مكدج) ل آلج شف ملاَنَيَج منح / هراي (7) فارعا ٌةروس

 -<ج لوقت ير عانى ال وقإلا

 تنل يو وازوبا هس رك طبول لكون نيس قوي قيادفل< مارح طق لل كسر ب وخرج انى مولتم ككتاب

 رشات نبا« جس ناوتمالاو نس ركارول لكس ترو "اهربد ىف ةأرملا ىتا نم نوعلم” لوقت اشراك يفي

 زك فرط ورم لارثلاءاهربد ىف ةأ ما عماج لجر ىلا هّللا رظني الء ليت لوقت افلا ب كفن روضتل مرا

 دهب زال كرا دكر هك روع ك فز

 ةَتيَبمُحْتءاَجْدَم ةريغولا ْنَممْكلاَم هللا اوُدبعموْلاَف اًبيعشمهاَحأ نيَدم لإ اًننَمَزآَو

 اكاومُهءاَيَش|َساَنلا اوْصْينَت اوُسحيتالو ناَرهِمْلاَو دليلا اًومَبأ اوفو نقدم لعرب ةَّرجْعُم

 شاك ناكر زوكذملا مكي شرا تعي امضِإَدَب ىِصاَعَملاو رفكلاب ٍضْرْلا فاد

 ٌلعَفَتاَلَو هيلا اَوُرِداَبَف ناميالا قفديرل 6َنِبِنِمْرُم ٍدخاب ٌسانلا ّن َنْوْفَوَحُت َنْوُدِعوُت قيرط طاَرِصْلب اودَعَفَت'

 لقلب هي ْمُكِدْعَوب 0700 57 ارت وكر نود ينم سككملاز) غبباق
 ناك ع 7 3 70 جدت 2

 و اوم ردحَف اليف اردو : ةَحّوَعُم 16 ٌقيِرْطلا ّن زبطت ًاهوقَبَت 0

 ةقباط نانو كالعلا خب مهرمازخأ ىا مبلشا سيو 7-2

 هناك قح ازئططتا اويماَقب اًركمْؤُي مل ةَفيِلْطَو هيكليزَقِدَلباوئْمْمكْنَم

 .غلدغأ َنيِمِكْحْلاديَحَوُهَو نلطْبُملا لآ َق ّقجُملا ٍءاجئاب 0

 كدشلا ميم وقى ريم ااهكذ لوبن ءاجيكوك فلات بيعش لاحب - نان طن ين مروا :"يرتخجرج

 لي لش كوزخ حس فرط راكد دورب # ابرق كتنقادص قرين ساي راهب سوبتم لوكاراهقاوسس ساء وركت رابع
 رجل لس حرالا كن ع ركع ول ولوسر را ءوركاب تسل زجوكوكولورك ا يكى رون ىرول لل يان ع لب لد لاو

 فرط كس اوت < هدارا اكن لميا رابتر واوركت اي ري واسف لع ناي ز هل رذ لس ىصاعمورفك

 ءالارواوركه ورز ف وتكسر لزم نكح ناي 5-5 9 نااوك وكول كورك شيب ن كلحارب سوتسار تروا ورك ى رلج

 مج وركوإي شاء ذوو ورك 7207 لفدمار ىارواز تس نإ وكس شا رك د لو كلل ولاو تكسر نقي نيد كس

 ةركايري داق كس كبي ذلك ل ولوسر لكي سمت لوجو ركل وك تحت دج رو ءايدركت بن لاق للا شخ ع وو

 رواج يال ناميا لوم ايك ايت رطكو ليو رب سااك لب موو كك ياركاروا ءاوبب تكالب ماجا اكن ا شماوببر شح ايكاك ولاو

 كس كك الب وك وتسي لطب روا رك د تاينوك وسب نت ىلاغتدثلا كك تل ابي دركراظنما متون ايال لكن امبا هوركليا
 0 2 تت



 8 ةراي (ال) فارعا ةروس م (مددج» تلال جه خف نول انهَج

 فرب سل بسس لو. در عي نايمرو دابر وانس دا

 فق 09-_ 3 0-0-2 05و

 انا * كدا زق اصح التفاني مقا ربا تساروطت ” ويب رسمك دشن ةلخ كت ريا ترضخ إب دأب 1 :ٌنلوَ

 كس التنلاوةزجتاع مت ارب تر طح ل لاس اكلي سى ل لعا ني ساس لع لع ارم

 تس م اناكق كيا ني دس« ف الجكل م ارسسا ىخب والا لكنا كل ساق قبل اصابع ان فيا ك تلة ةكناغ ب وقال ترطح

 دلل الاخ بيع ترطت جس حس موق ىلا قب قلحتك ل ققاع بيعت تس رطن> ىل ابك يام ب كد لوا كن لايم دوا

 بيع تررطحر كيك نم ري كس رك سرج سرس ل شلاش ئوم ترضخ حاسس شي ةكهلاع وم تررطح

 تحس قدا زج اص لك فنا ةلتلت بيعت حررطح نار وو ىكا ءارا ذك سس * اكل اس لو رو ايكم يق لابي كس كفل ةلتناع

 لوم ىداش لك دقن ليا يوم رمح

 تس باو) اكرم ل اوس يا وي ءناَمِيإلا ىِدْيرُم : ناو

 لوي تس فيصل نار نينه وم م تنك نا وكنا زهق لائم بط نبك اقطلاةلةيلت بيعش تسر ط> لوي

 تاكا
 لماع اكبا»ج باو

 قاب زاب هس لوم اكو روك قاع هدار اكس ال ناني داب ةل الكسب بلطسب ل ايوب تسسرو

 دعا ل تاكل ل انس فوز از كلر نيفمؤمم تنك نا لت هداشا ل لا هيلا اورد اَبَق قلو

 (حاورالا حيورت»

 ههنا نب ب وقثب

 ملا ةيانئام د دق اظفلاك ىدير م غلح نسل اكن يس ىنن, وكن ءيؤيص ىو اف

 لوا دس ركلوصررثكب راشعلا ؛ ساكسلا,رثكب سي جرارخ . سكملا : لوف

 رسال جه رس د ب يم

 دسك

 :ورابرك نال
 روا الثالت بيعش تررط> عقب ءعسح لصق لاو اي عب جس ابد لت حس تا ًادتبااسسالسلس اكن لبي ايبا

 -تاكمق نا

 كاني دم ىلا ءامق لاو ب رانك بقع طر وارمتا ركب لن بنج بس نيس فروا ب رغم ل خس ايت قاع ل اكن
 هن تل ليد لوا لكن ميس ول زمت اص تس ظنا !ةلياع مارا ترحل لس امو نأ فنا ا لاح لماما ىف لشس قلحأ 2



 مدد ت0 جف لانج مح 5 هراي (7) فارعإ ٌةروس

 الق ىئب رلوم بوم فرط ىلا وو سحب مالساب فرش داب لح م ىو لب الم لس روتسو لح برع

 هلساو سوم مال اب فرب ديتاب كس ب وقت د ااوادو ءا الكل م اسال ىف: صحا ةباكب سرع طمس رقد لا هت ةس الب

 لس ابك يام ب كول اون آ شاع ذ كس نيب مهاد زم اصالة ميتا ربا عررط وكاس الهكل مارس ىفب كأول

 : كشعب ى اكن ]5 بش رح
 لس ييكروا “ني دع أبا” وك لا ليت ربان مرك آر قو كك كك ثوعب بها كم وق ل النيات لاك بيع سرر طح

 « لب تس 14 نبروا لقثج قتل لي ٠ ءتس مان "لي | بااصا ””لائأرداءهايكركذ تمن“ نبي لب باجصا**

 بيش نرحل صتللا كلا كن ايتسب كل ونود روا ليتل كلا لي وق كفو ديرك ايا رف فس تارطح نير سف تب
 « سوم وتب فرط كم وق ىرسوددعإ لس تلكالب لكم دق اكت تك تيت رك انب لوسر فرط لك بيا عي للا ةةلاع

 بس راك باطعاك “اتطبر'”ليروا*ديص”” ليك نيام باحصا لت فقلت كات افلا كس ساي [ب اع وج ب نوم قل وفود

 موق كا كيالي | بلاكتصا دوا نيب دب بااعصارل يام رف ف نيف ضنثروا ء بس رك ناك ب ازعل 'الظ ”'ي دلي | باكصاروا

 زاد آتنفتدتا سكس شارد قرب كاس لاداب دعي ءهتس كك وم عت لب مقاما با طعس موت هدول لين مان كس

 مفر. يكن م» ١ ديال زلز لش نان زري لآ لذات

 ىراوركربا كن اروا بيش م وق

 ار ووك وكولروا تس ولوكل ورفاسمروا اج هير لوم اب وهاد هب لوتس اركي تاصم ىرب ليا كب يش مق

 فا ف نيف رك روك رول راب وقتا ر « تكس هر حس 0 و

 < ايكل او كرا ركلوصضووريفو لي كر ل عرش

 عررط ىك كفلفةلقتنع بيع موق ىو و لن تسد لوصول رتاج ان رك قبري لوتتسار تكول ايامرف فس قر قرم الع

 الإ مر

 نتناول َلئجَفمل سدد ى هونك َنئَملآكَملالاَف
 هوخن ىلعو طق مبتْلِم ىف نكي مل اَبْيَعُس ن 0

 قادتنا [نكونلا لكيت راكتنا مابها“ تح 5 اِبيفدُوُفَت لق َباَجَأ

 َنكانْبوَمسَو اهنِذخبَف كلذ نيل اتا ةفل نآتل 1 --- للاسشمْدإَديرْمَيلِم
 نسج رْيإإ» سس



 اوف نيبو اننِب هكحا حقات الوتر اع لطي اخ و زم لك شاع ينك" "تو
 مال ِنِبَل ضعبل مهْضْعْبَلاَق ىل هيض نيرا َلَعَ نيمكاحخلا 9َنيحتفْلارع

 نيكد 05 0-- ٌةديدشلا ُهَلرْللا ٌة 0 3

 9 هراي الز فارعا ةروس اكد 0(

 ان دل لات امتع

 ننال 3

 رع
 تاابكع (ءايكر بكل ب ليام كس ناميا ذس لونج س لوراورس اس مق شلال ةلقيلات بيش سرح ف : يصمت

 نيب د دام ماكي الإ لح لب ملاك رورضعسس قى يا ل سال كاما تاس دابمقتج وكل وول نلارواوأم تركت بيعش
 رواه نذكر هي اني د كس ناا اكفنللةل يلع بيع لح ٠ ء ايد بلغرب دعاووك يأ لي باطخ«قاج آل باو لب ( مرعر)

 ثالث نيب د لا مايك يامرف لم باوج ىلا بيش وظل (دحاولا ىلع عمجلا بيلغتت)اىا
 دشلا لس موك [لهئاو لش ني د# دامت ركادشناو جس كراك امايفتسا ( يبإ) لوم تس رك نبل توك ا مترج دكا لبن 1
 ثول ل تم رابح كل يا ور كلا دام: ذكر ءقو تاهت نااوكم* فس هللا كك ىادحب لاك تت ىلومج

 اره لب ىكا حس طيبا رم مكبس دس رامج هس رك وسوم كت هولا وب روظتمر وك دفا راكد دوب هس دامت هك ييالإ لب

 كيفن ايمرد كس مق راه رواه داه ةلر كد دوبي هس دامت ا ليث تكدس هرج ىشا م« لاش كل اعادابةروا

 نيش ” ابك لورادرمرفاكدس م وقى اةفلنال يل بيعش الاو هل ركل صيف رتب حس بس تروا هس ددكل صيف كيك

 يدش كياوكن ا دف كسةامما ناصقا نب موف ىل لا تاب: فالي بي عش ذ# مقرا سمته ردد كيا لش

 كس نوم كح هد سي هدرم لب لس وشك ( قل) تك هر هذي كن دئوا لع لورعأ يس هول اذني 1 فس لاذ

 اوبذك نيذلا) كان قعر ىلا لوركا هايد وب تلاد لكلا كبي ذلك لك ياقة بيش

 سلوم ْرُهَنأك ىاءه فوذكم اكل ارواج فق نآك جربت كلا خلا ناكر واه ءادتبم (اّبيعش

 كباس لوق كح نا ديك تكس كه داعا اكهريغو وصوم تحب لم هس راخوو قل بي ذلك نلفت بيش

 مم اذيباكبسد نيا ل مقري ايام رف فس بآروا« عب دله رك ومده فئات بيع تلقوا« ك- كس ديد

 لو )وج لورل ل وصفا تيك ب لوكولر فاك باءت شئ امما وترمي كا قاوغرت ىراهتت ف لطدوا يايجاأ
 دهس اق /ماييتتساع ل رلس ( سس نت

 مع



 مدد تلج شف كول اَنَمَج سو © هراي (1/) فارعا ٌةروس

 يفق يي يك
 -ج باو اكردقمل اوم ياي 0 باّطخلا ىف اْريَّلَعَو : َّيْلْوَق

 اوت التلال ةل لت بيتش تر اتوب مولعنس_؛َنُد وعتل وأ لولكس لورادر تكس بيعشم وكي لاوس لاوس

 < لاورودص اكرفكت امي لكالاح لن كوك وا فرط قياس تل مد ؤعك عا« ب بج قيادي تاتو

 81ه بيش ترتكب لسع اكبا## باح

 نا ىو الالات بيعش حس رع يلقن انور ادرس و وح رايتغا كس نا 1 ناب قي 0-0 بز ىو

 نيا لكي ت هال نام ا لكوج هو كس سال نامي كولو ري

 دوف لبو ردت كرف الطلاة كاع بي عش درو ءايكل اهعتسا رخيص اك ع هند وعقل كس كك يرشد اس

 اندع ناذ_فنال الاعب يعش تر طحن لاوس جس باج: اكردقتم لاوس ليا كي « باَجأ ِهوْحَن ىلعو : :يلْوَق

 بلطم,جايدرك بك ب اجا هوحن ىلعو ذم العريفي اوج لن تيم موق ووخدورلايلركرا رقادوخرك رف

 حررطى ا ءامتابك ند و عت ككل اش لبن ع موق ايبلغنوك الفنا[ 826 بين د تررط7 ا لورادرمكس موق رررط لكسب

 - ارفع اندع ناايبلغتى نافل ]ع ليا بيع بوش رفح

 5 وقسم ن سن نال ذخوورواع فوزجلوعفم اك َءاَشي كج هراشا لب للا ءانّلُدخَبف : 6

 -ج_ زيئرلوب لوقا لك اًملع ايس هراشا لش ىلا ةملع عسر قا

 مهتأ اجب كنك اًبيعش اوبذك نيذلا كايدركرودوكبشىا لي ترابعلا ٍلْوُصْوَملا ٍةَداَعاب ُدْيِكاَتلا :
 كنار سب لص حاكب اوج وت ريموت تيا تررورض كل وصوم ةداعا تبرر ودايز 321 نو رسيخلا مها ون اك

 لو دت تاب عب لن يم حس ايككا يكد داعا اكل وصوم كل كس ريكا رفكت فم

 رط واج لو ديكات قرف فض كن اس هداعاكس لوصرم نت «قباَسلا م هلو ىف مَع ِةَرلِبِهرْبَعَو : لوف
 أوم ريكاحري زم كن ومض كس لمتب قب سرك يسمساروا لغنتس كوكل بجي سا حر رط كدتز اسس لمج

 حقيقي
 1 ىو 0 1-0 7 ا

 نابي فرص لوبنادكجاتوتعس لاه زادنا كاك سردار لورادرس نا ء اوربكتسا َنْيِذَّلا الملا َلاَق

 لب آنتي لكىد لوك ولاو نس ال كاميئاروا لوريل ثلا لس ركزو ايت تكس لاراب ايك يور وكت تور ريح لو

 حا كوبا: فلل ني قاما ١ك نايا لاء دلاكت حس لابي ليم ف ليث ءاجآ ل لاو لي بمن

 لك ول فرط لكلاب[ تلد ىتاوك فنا بي عش تررطح نيسان ايكر ييخا نامي ركن ومي فك وبما توك مل ئاق



 8 هراب (7) فارعا ةروس سوا م تلاه ةةدعلا
 وكنلا كس بييلختر وطب ب يسوم ون ون -و قالا ادد تقاطع

 7 2 لاح اجركراينتخا توكس اترك ليتل لك ببذل ب بوح

 -ت قمل اغيب بم ىاى 160 ٌةردف

 اكباذغكس تما يسيشو يعم 1 نيمئج م هراد ىف اوحبصاف ٌةفجرلا م هتذخاف

 كياروا تدك اك ف ىلاسآل يدوب ةروس ليا كل رز لش فارغا روس م ابيب كيا ءجسيآري تاءاقم نيت ركذت ي” 77

 ( آس لع ل ركذ اكل ذاب كس بارع لب ءارعش روس
 ض

 را لت ل /ور مث لا

 تاولووب 27 رن [ا جتا سكي ب باطل تك كَ د

 اكل إب ةرظنا طك ن
 اسكس لذاب شار مبا كفرت[ طش كياس ا كلش يام ا ضدي هيا اك

 كلا كراس مح ا 0 هارب ردا 1 اهم نا آن ارود لا كل لح لي
 لادتناد ادق كي 7 0 نشأ )م -

 1 ول القل الفءارخ

 (قاتد__مع)

 ضَرَمْلا ْمَيَصلاَو رقفلاةدش ِءاَسال اال اَنِبَئاَعَأَي ل

 ٌةحصلاو ىنغلا قيما باذعلا ٍةَعَِتلاَناكَم مه انيطغأ انلَديت نون ذي نوع يمهل

 كتسسيلو رهّدلا ةداع هذه و اش امك ْراََصلاوداَص َنتَباَنصْرَق : ّمُعِيِلِلاَو ٍ اًوُرْنك اَمَعَتَح
2207-2 2-2 

 وب نيزك امشي اخ د باذعلاب مُهيْذَح أَو ئلاعت لاق هيلع متناام ىلع اًوُنوكف هللا نم ةبوقعب

 فيفختل اب نحيل ئِصاَعَملاَو ٌرفكلا اقْناَو مميش و هللاب 17 28 <ىلا ىلا لَه قولو البق هيج

 مهاَنيئاَغ مصْنْدَحََف َن طَنَسَر نا ادرك نيل بابنل ٍضْرَفلاَ ب رطملاب ِءاَمَتلاَن 5 و

 259212 ه2 03522-222

 ذي 6 نومبنم مران انئاذع ات ايمقتت 3
 هجاردتسا قللت ©نوبعليمهؤ اًرابن برمي كارير + هنع وِ

 توري 1 ..ةليسسسللا ةمعنلاب مهايا

 2 1 خل نقل يملا 2 00ه
 خص رم وم بيج ذلك لا نس لوبناددا دماجتكىق لش قكى نس متاكاو: سنايا ارا : رجع جري
 4 10 نايياروا سللذ_ركو و ايوب :- ل مروا كى رق ولاو بسلك قس

 ترث ب لام ناج كانا قس ) لو ل رتب وذوكن كك تل ابهي ايد لدب حس تحتروا ىلخ ىل شيخو باذع ى احبك
 آند ]لب كلما ل“ و فالسا دامت لو آي مك ررط ل : كت دل تك ةروتا قرف نت يفزو لوم



 (مكدج) الج حشف كل اَنَمَج اهل 5 هراي (/) فارعا ٌةروس

 م هاير فذ ىلاقتدطلاومر اقرب ىاوم قي بعض لا ذيله ل رن زبك باج كدطلاوي «جسروتسر قي اكناءذ

 كس لاروايدقلا كوكس قب كساو نسكب عزك ركاروا ومش قربت كف اكس لا اديب ركن ايلي فراخ

 تاحاين كس ناي زروا لبي تروصىك راب كس ناس آري نامت قة ركب انتنجا حس ىتاعمورفكر وا تس آه ناب ب لولوسر

 لاول اب ناويتارلا ٠ تم يلا :و فيم (انح تفل يحد لوم زاوردكس لقلب لي لكنك( كريتور)

 هر يشاب ساو ركب عزل لويتنا نا قر ايكءايلد سس تنرلو نا تسجد اكل وق رك كس نا ذس مت قف ايالث

 كس سويت نا يدا لوك لن( قل ) لوك ةوسهدمك اج لش تان نلا با زعارامب كك ومب وماي حس تاب للا

 ىكشا كولي ايكل 1 لوخشم ل ن رولمو ولج احا 2 ند بازعارامت ع ورب[ عرار بخ تالا ارتشاب

 20 ا ااروازل عترزتب ديل ذك تن( نثل) لاو
 9 0 ةسسصسو هس سه سس حتساع

 7 [تماش ل لساكاوم لب

 م يبه ىبيبِع

 70 ا م دفئاتمل مب ب حج :َنِلْوَق

 دج! دابا يكن ايوكروتسد م اعروا تداع

 ايكوم نوعّرضي« «ايدركم ندا لش داضوك د اضركل رب سداضوكء اق لبث لص «نوعرطي: َقَلْوَه
7 

 انركتسيس لك ا فرط كدا ليث كس بي رفا اكوتو نكس ركب انك تردتب وكم اكى ار ذا ممهايا ُهَجاَرْذَتْسإ : نوف

 فرك اني لمي تركو لمت ري رز كس تتر تن عزرزتب ننس دارموراعتسالابنراردقسا حس ركل ابيب «بس لاش سرد

 -ةثل !امحاوك

 < تلم دادضاوب لو ا "ذوب منت ةكسلاء ب ار 71 و رانا رُفَعح (نرءاوَقَع: :َقلْوَق

 ءافع ؛لاقيو ترثك اذا ربولاو محشلا افعو «تابنلا افع لاقي ءمهلاوماو مهسفنا ىفاومن اورثك ءاوفع
 منيجل دا بارعا) ,داَدّصألا ءامسا نموه سزد:: افعو ءرثك

 اعف و وعسير تلا زيك ترضع ضرعء فيلل ىلامج ءاّرض روا َّرض «قازورقت سوي رولان سابلا : َقِلْوَق

 - لو لوقت ب

 تذل

 دسم رعاع يسم

 جَتتشويِفَت
 11111111 ارح إي ب تايآسقباس

 كيا كيا لم ل اسء جس اتم نكت ناب كل كس تحبو تربتتوك 1 توعد آرب هج تدق ورأي يس ارتست



 5 هراي (/) فارعا ةروس اكن مددج) 70ج جغف ككل اْنَيَج

 هس لاقتدقلا لنا ذرج دج ساب داجايكن ايب طياض حاج هو بادعب كس دس كن اير جت اكس اروادقاو كلا كنا كى

 ق.داخ هس ماق لا عي ايك اجيك بن لوك م مق لبس كيمو جس ايار فرايقفاري عقوم كس تشعب ى انزل ء هنا
 .تافآو بماصمزمب اقدر ا شايك ايل اكسس تاي تو تابيدتةليك ا راكزاس كل كس تدوثو لوقكل حا

 تلود :ضنروا تن اطر ورمن اكنلا« ل دي مرفت 54 درك ل دل ل ردا ذم مضل داكن لاك :ءايكا كالت لي

 ناجح ايل انك ير دتق كس ىل اشو ا قم اتوب لب ل نر فرط ىك يت وبق ا داكن لا ىلع لوحام راكت اس لسا بج ورود

 تى راهي حس ىلاوثوخوكى احدب حس نكد رار فوكق دلت لكن لا «س ىف ورش يبت طدايرب كلا تس م

 ك0 2 ل ركض لا هدركا تءعساتاجايد لدب حس تيفاعو

 تسمو اواص ج راجااكت ال اعركل ث تيبس دان لع نم ؤروضت اهتعا ا

 تسرب روان لكس بابسا لفرد لتر اخلي جس لئئتي لودايب ّقالخا ل ماظن اكس مدور وانتى راكب ةانعاك

 ادخل ركلوبق تحتك حيان ىلروا اني لقبس يق الخا لوكس لونك ت افآو بح اصح ا ذهل« لل تسر ا س آن د

 رشق اك ل تيزجذ داقتحا هو ع ليي كس قروزك ل ايفناك حررط كيا زب ذلك سك ررغقتو كراز 1 0

 قفانملاو هبونذ نم ًايقن جرخي ىتح نمؤملاب ءالبلا لازب الء ب .اينثك ب ثي رع لا ذقت شا لوس
 ربصلا ىف ءاجام دهزلا باتك ىذمرت) ُةولِسَرَميفالو هلها ُهَطَبَر اميف ىرديال رامحلا لثمك ُهلَتَم
 هوب كك تل ابي ء ب لاجل لك الصا ل كوم تبيصم نت, ( 09 مك احلل كردتسملا ءالسلا ىلع

 انجي جس فوم ىو دك كاب تلاح كن فانم ناي اترك فا ثسوحكى راس ةاجس انفك س كر
 هس بنئا صمدت جس اتوب لاح اكم وق كبسج لي إيد لوحكسسا لويكر وا امتحن اب سلوك كل نس سارا

 دهس قر ككل وق حرالصا لبي لاح قم موقىما جس ىفومرا زك شوي ع وتد روا جس انكتب كس [كسادغ لداك نا

 :فارعاةروسروا تالاصاس تاز كس
 لك هتففب مكى طباض ب كيف ايا رف ك ءاكيباض لج * خيا سل اقتدفلا ل تايآن اك جلل باق تاب يلبي

 21 كيفي ايكيا رفوراشا فرط كل زر ط ضن 52 نوم ورز ثاشرذا ايلات ىكر عقول تع

 تقلع اب ابع نب هلا ربعروا اروحس بر قلا بكل ب ثبي دح ءامخن اب دور الف سلك لبا لي تا كس لون

 1 آف وكده شر بصب دعب - تنعب ى هتف لج رك تيياود

 مليا تمس لولو لاح دق لتي هات ذياطق لاس تغعاريبج د١ زك ظنا فول ادخل ماعد ساق ف بأ

 تسي هل كس اهكرادرم تلال ارى قت نابي تبدا« اد ركاتب شاق تن ة لاقت لان انج ارفدد قريع لت

 تدق كح تاعك كش ا * لن اينسوبا لع نتن لوول كراك [كك امك كل



 (م5د1ج)كلالج شف تزل َنَمَج مو 5 هراي (7) فارعا ٌةروس

 يور لى رأو لو ناو نر دعك ر واايد لان تقواربوو نس دثلا تلتلكرب كو اعد كي هتيسك اع < ءاعو

 قب لايم يدرك عر ورش انكر تس نامينارك بكي نس مرارا قتل راهخ كك جايب 1 كرك دإيزحسهبي

 اكوتد حس لونج كا ذهبايكئ يات اهدلارؤ بجرم لاس شت ابل لوي ىداذقرفى ادعي قاع جراع كدا ذ
 كل لا ىكوتروب لازان فاركا روسي جب لحونروبج لي تاي لما تاب ب اناج ضد لبن # دنع كس ةكففط رك ا عك

 دلت لايجب عقومةيسا ليف تابآي لري نآرت

 ةففخم نعاف ْمُكلْيَصاراَشنَول نامه الع ٍدَعبَرِم ينكشلاب َضْرَولا نورين نيتي دم
 ٍةَعيرآلا عضاوملا ىف ٌةزمهلاو ُمهلبق نم مهنبَصآ امك قوتي باذعلاب هنأ ىا ثودحم اهئساو
 وْ افََع لالا عضوملا فولوا حركتي وارق ىفو لَ ابلع ةِخاَدلا واولاو ءافلاو خيبوتلل

 اعزكة زم ىعل لاَ ردن ربدت عامْس ٌةَظِعْوَملا © َنوُعمْسي الم مف موف لع نِدحَي ع
 ِتاَرِهاَظلا تارجغُملا قيل مهل مهتاَجَدَملَو اببهآ رابح '"اهإبنأ نم ةحاب قع 5

 َقْذَك ركل ىلع اتش 0002 لبق لبَقن هب ارفع ادلب مهعيجم دنع اوووي ئاكامق
 قا ره ابس راد ىلا 04213 اعلا ىل مهرها انيرفكلا ٍبْولَق ٍلَع هزداٌعبََت عبطلا

 تلا وم نيروكذملا لسألا ىل مِهدََيماَنَيرف© نقسم َنَدَحَو ةفنخم نو نانيعلا

 4 رفكلاب نيد ا2َناكَقكرظاك اهب اًزْرَنك اَومْلَظَف هبوق هيام َنوعؤ

 1 ٌرْيِدَج ِّئٍح انا َلاَقف ُهَبَدَكَف كيلا َنيِمَلَحْلا بز نمور سر نوفي وملاك دولا

 نيكد هذعب امو نا ةريخ أدتبم قييخنءاداديدسج و ءار ىو قو :َلَوقل ناب ىا

 ىلع ِةيآبَتيِجَتْنُكَنإ ل نوعرف َلَق مهدبغتسا ناكو لير م ماشلا ىلا َقِمْلِسةمكَبَع
 ديل يطع يب ابحت ادت اًصَعىلاَ اهيف ٍدضلاَن نمي ٌكاَوْعُد

 .ةّمذألا نم هيلع تناكام فالخ فنيل ٍعاَعش كاذب فا ناف تع ناهز

 جت هدححصح 0
 ثراو لس نم ز تدابتقا ك- تنوكس رعب ك- تكالب ناكل ادب اس كس ني زوج كري ل د ناي : يطرب
 (ءاشنولا لعبا خيا نان الزج لس ازي ع كح لوبب نكس ناوكن اقل تاج مترا 11 نات

 دبي تناذمتاكايج« بهن ترايعيرز قع فوزحم لاك( نأ) رواج .ليقلا نك فت نأ رواج لظافاكِ فَي
 كس قاد لث ترق ليا نو كك فطع ل ادري اًةاورواء افوجر واج ك_ كنج ل وراي هزم ايل يوك ولاو

 كس نارواءّت وتر ف طع ر ذك زج لبي« جدت اسكس نوع كركر وفك ت عشر ورك سدا( رب) ري لول



 ة:هزاب لو فارغا ةروس موو (ةكدج) تملالج غفل َنَمَج

 ال» نكن تسلاي لك لاي كس نا لوسر كس نلا ل حسان بآمت انتا ل نوزيش ا كس لوتس روك بريس م اخ

 4 اب رج صر ع ركل 6# كساو كساءالزج لادعب لس نس آش 2

 1 كل لاي 4

 يور 11 اه لوب

 0 00 2 ] 3 تا م كتيب
 دبع م لي نواولثل اروا ا داك ر بجرم لولو كس لورف اك حررط 1 ىقاعنذلا رة ىراكتااكل ا

 كس مروا« ماي اف اند كدبعكس قاثي موب قتنايإب ن( ساي )ا .ليقملا نك ف ااا كالوس 4 ابتح رصوكل رو

 د
 و مرعب كس لولوسروروك نجس ىئاروان وعرف دلاياشنو ىرامجول دشن

 و ا اكل ورغم نلا حس جو كرف كي دون ايكر اكن ا كنان لوكا نا و

 قوس ون كبي لكك الفنا ةبتناع كوم خ# نوع فركك لوم اوم
 --_ ١ 9 ص ءاحلا 7 7

 فرط كريت تفرط نادي بد لم ناوكر فس يامر
 يح ريو نورا نوم مت اي لول "فرط ىلا كس

١ 
 فرط

 هس ناوئرف امن عكر انب مالو"

 ( نوكرف )روا ح
 بده داب“

 رم لوكا نكن - 0

 ( كس ركل فاو جتا نيا لن نايب د

 ور فالظرب كس كر ىلو مرتل نيس ١ لش رظا ىف ن

 ا ارمثسا مال لمص أك دهي لب :َنْيذلل« لابي ات[ مال لصاك دي «كاوسس

 رواج لث نس نّيبتي دي نثءعايد با اكيخ اكس لت ويعبر و دفين م لعرفم باو

 0 نّيبَتي

 رش ع ظل 2

 هراشا فرط كاع ىرورض تقر وا تنوكس غليك ا انو سس تلال ل امثل دلت :

 - ييطنسزك تنل مالعرشل_ كن

 /م”ضتاسكس نوف ٍدَهَلء < لئافاك دهر علا خيا نأ « ٌلِعاَف نأ :(ًجْوَف

 ءارقكءايدُفّيرواءاذه وه ناشلا َّنأ ىاءاكرج م هبونذب م هاّئْبَصأ ءاشنول ْنألوعفم كد هنرواءاكرج لع اقرا لي

 هم ارك ؟نوأءح اكاد



 (ةددج) كن لاآلج شف نَلاَنَمَج كف 5 هراي (/) فارعا ُةروس

 ناري عا اكلات ليقللا نع فق نأ( لير ع مهيبونذيمهانّبَصأ ءاشنول نأ«لعاف لس ت روصو

 ليث لا لعافاك د ياك عاج يروا لعافاك د يد حباءاك ادد نأ ربت كا ًءاشن ْوَل لمت روا«ةَنَأ ىا ع فوذك

 ل تدوس ٠ءةقباسلاممالل | ىرجام ِدهَيِملَوَأ ىا م مويس مالك نفايسوج وجدو حرم اكرم ارواوم رز ل

 نييبيو هللا دهيم لَو لوي ترايعرمزقت لعب تروصول أ ءاكوم كس لوعفم عب لورد صم إي دانت رعلاياك ساروا نأ

 لاغروا« هانردق امك اًفوذحم هب لوعفملا نوكيو مهبونذب هاا انتباصا مهرما ةبقاعو مهلآم نيئراولل

 .كلذ ءاشن ولمهايإ انتباّصارممالل ئرجام هللا حضو ىف نيمو« لم ب ث رابع قل ليي تروص

 ةاننرووا لو دمت اسكس ءافود«ج - ِدَقَيملَو كر ًاروا<س ئرقلا لها َنِمآَفَأ الب لي نا ٍةَعَبرالا ِعِضاَوَم ىف : يلو

 تل ار

 .ٍفطَعلِ الع ةَلِخاَدلا ُواَولا ؛ سلوق
 دج عانومب لثاورب فطغ فرت اكم اهفنتا» رز اوس

 دبس انتم ف نام مالكل مج ا دعب ل مجرك تيه وسم درغملا لظررغم ضطعتغنارم :(ياج

 211111 اتإب كال ابي (ةيآلا) ضرالا نوئري َنيِذلل ٍدَمْيِمَلَو
 عت ابارسد ليدل ل الب سيد صكس سيئاغارب قرابة وألا م ايدركك الب لب شاداي لكل وم انك س ن

 كح زاوآ قتال اتدميي هت كج ع ىلاج د كذبه لولو كس رولا

 و ةبو#رتاق وراك بس ليك ناراذنإروا تحس بي كل 5 0 ة اهومدنب ناككس نا كس

 .قب قر رمل

 لامر اكس لاوز كس موقور يقين اه لآموقىرمودو لج ل رم ول ىلاو ذو داي ربو كلب

 كن تثروا كح جسر سو شو ودب ا كلوت لكي تدي قم للم ماكس لشتركاروا جس ىلومدوجوم

 سدا ةقاالاب سك اترك لوى كير روا؟ يل داب ورررشل د قلك راكع رن انا رارهل لابي ارذضجج اكتسلظع

 نس ب اشر وا ءايك الع نيترو الا ىلاغدلجب ح نلادوا امتار سويطاغ ى ا,نا لين لك

 اقع ناوو ول عر يتكاس قل اسوج نب رك لق جوركا نيكس وووج ومس لج ساكس ل ني ترد

 دىقتلاركل اخ ناعررط لج كبح اكد ى اج حرط

 110 حس تارباشمور اه زوم بلك اتربتروا غتر اتم قل وكب ج «نوعمسي كاسكو غعبطنو



 9 هراي ()) فارعا ٌةروس رس (ةددج) نيل لج تف كلاَْمَج

 لبو ك نع تعا حبان ىروا تت تيوس أ *ح فرط كادر وقح قصر الت ب سر فووخوكي آخ يسادوا

 دجروا شفتيك شرد كباقي كر ا قلع اتيلر كرنب سحأ آى ياوج كج بع ترطف نونا اكارخ قل

 1 2 لوح العب ب اهدن نشرح

 محلية الاكلا ميآلا) ِتيِبلابرِهُلُسٌر هت َءاجّْدَقَلَو هوو آلي دع ارد مخي اكادغ

 ردا ءايبك لع ببدساكن ارميا مدع كس نا مرج بم كت كك ركب ذلك كل تس لا هوك ال ليكن امئاب نا تجي لا

 نحال يكرس كرجل ود اكل كبس نا قث كة سا نامي

 هنااا ملا د وب زج بوح وسو اَنْدَجَو اَمَو

 ىاتب لاشءج 210 تريح

 دج ل اياكدبع ىل لاذ ل اش رواء اوماسرنب ت تيب كف« كيلا ردا بوو رفرب لم لق ساكدبع

 وكل ودب# لوي ىت نلا جس اتركاسدن ب دوخروطل حسادخري قوم كسري ”بذج كلاي 0 لاعب روا تريصم وأ

 وتس ن ءدقلا بكت رطت جس تسلا بيتار ده دك يامر ف فس لاين نب دفئا دب ترنطحء جس ايكا بك ساهي وك وأ

 -ت تعاطو ناميادبعدارمتس دبع ايارفذ

 ركل صاح تحيشو تربك سس ناوك وكول ودوجو مكس كن ايي تاهقاو راب < لوم وق كن ارو ايها لعب ككل ابي

 ب سن جس ايا يكن ايي جتا سسكس لبيصنت اك دفيع كوم تسرد انتج دعب كس ا« ين كك رف تابييبنت كل

 0و وس ا نورت نر كح تاققاو

 نبك سارعداب رابءازجا

 ع

 .ذاك لنيل ةكيات كوم تر نعح>

 ب دومت وورشات اك الفنا ةلتتلات كوم ترظت لابي هئاَلَمَو نوعرف ىلا انتياب ىسومم هدعب نم اًننَعَبمت

 لكم وق كا دوار صم وعرف نيبخج لع حس لب ءاينباردقلا ليك لج ارسا ىف: دوا سس آدعب ك ءايبنا روكي وج:

 «كلح داو تدك ناعتكل ع نيطس 3 الع ماش كل هقنا لكرسي ارض كرر لاو ل
 داب آرك رص كولي ءامت يل الرماد اخ خييسا لي نار ذك تايلاء تدراو رصم جبس فانليا سول ترعح

 لكم وق كس اروا ناوكرف ح :+ اديب فشل ةلياع كوم ترضخ لم لب ارسا ىقب ناد اخ ىسا « تك هررك وج كس ليتر وا تكس و

 -ايكاجتر كر تكي آ كس تيار



 (مددج) الجفن اَنَمَج كي 9 هراي ()) فارعا ُةروس

 :ات ولى وس وعرف

 رمى ا ميد الوا كاتي حرروس لين قلك ناوكرفاففل جس لم انك اداب صاخ ىلع بقل كرم ناب اش ناوكرف
 اك اوكو واو رام ريفر وا مكاح رص نت بوسنم#فرط كى ا نوكرفانفاروا عت تنك حرر ءامت ىلعا بد ب داهم كن لاوجج وك يدوس

 ركانب ىو روسو كيسآ نسا هدامت احآر ادتقا سرب نادناخوج لمرصمك كا ات ومراد وكد كف سوم هرتتارفرواريظم ىىللارمسج

 50 رم 2 ابى رنج وا ىف جروس دخن لادا حس تب قلن ناتو نب اريج هت اجرك

 0 وما ا وع اج فم كاسم ارز ني

 ة انبدرفاكن ادناخ كس دقلاطوكا ني رمضندوا برنت يم ماع ؟جس نكن وكف اكدنار ذ كالا ةقات ومد ك جس اناج

 م الكس ةسار كنت برا نات ناير نب بعصم وكراسي نير نك ديو مناك ةساك

 ىرثا قرصمر دج باركم لو قب تايادر قت يجرم يرق لاوقا بسب ىف زمدبا تين ارك ين تس ار فر ثكن با
 ناوكرف اكدت ام ذ ك الفتة وضد كي وو حس لآ حاس سار قرود لب لسلس ارنب لس تابتنكى رج وا تاقيقخت

 (نآرقلا صصق) 9س انج قب مقا نأ عروس مقارن زيت موكتروداكل تس رافضا ناك ىلاغ سنسر

 لرواد اديب بآل بي تاز كس لوو كيا عاج آركذ اكل وفكر فود للسكس عتق كس. اكلت كوم ترطح>

 اقوا بسال قس وتد كمالسا ب 1 لاي كس لش وارسود لاي شوري ذس بآرك

 رييبظتر زاك ن وعرف سرد اانق مود ( سنسر ) سيسر نوكرفاببي كسب لايخ ماعاكن رقت نار زوووجوماوج قرر الاب دج

 اهتئاتركمل كس حررط حرررطبي نات ياني م الاموكل مارا ىفب خس هاش اب ىلا ءامت حران نب اىمدود لسن تر وو جس ركز لبن لاوتيآ

 -ج لير ذك مورقب روس ل يصف ج
 ناوكرف ل_.الطلتلةياع كوم ترضخ وف اي وار لوك تود ىك للا كوم ترحب حج نس ءارعا ىراي رو كس لئاروا نور

 5 #7 دج ايري يف رايح تس درا اوك بارا كبك عكر بل اطار ذوب سس اسكس

 ترف ءاضيب دي دؤاد اخ زبن #زجج يشكو لب نات كس العزب قناع وم تررطخج لس يلا
 ارو نوكرف ابك ذس ال نايار وزي وكس يظر وظل تئارص ل سو حس اسكس ناوكرف بسحب ل ننال كوم
 دهس انر دكت مولكى راهبة دصقم كاس لس ركود اجر جاما ذة ديكر كورا رقوداجوكل وزب فس لين ايدك

 َنوعرف لوق نم هنا ءارعشلا ىفورْخّسلا ملع ىف قئاد كُملِعُرِحلاَدَه َنَِنوَكمْوَتْنِمُأكَملَلاَق
 رخال هيون 20 و ب ِْواَشتلا ليس ىلع هعماؤلاق ٍنأكف

 ىف ىسوم ُلْصْفَي ©وّيلَع راسة ءارق ىفو رجه لكَ َكّوْنأَي نيعماج 0نيريتحَن ِنِْآَدَمْلا ِفْلَأَو امهنرشأ
 اميسين لا لاح ةإوةلاثلا لييسمو قتومعلا قينحتب نانو وهف رحسلا مدع



 5 هراي (ال) فارعا ٌةروس كل مدي كنالجعشف كل انَيَج

 كاضع قلن أَلَا "يقل نكي َءمَحتَلاَد ءنييخل نادت اقلانل جن ولا ىنع
 ّقحلا راما ىلا هب داون أ! ميدقش نذإللر انآ رقاق همام هيفا نحت

 :ويفركساو ابك اردإ ةقيقح نع اَهوُفَرَسو تليق مّيِصِعو مهئابج ْوَْلأَمَلُ

 بنحب ُكقلَتَاَذَ كاَمعَقْل انا ىلإ ايحْوَأ او وويِظع ضب وْاَجَو شت تابَح هولي نيد

 زِبظو تبت ٌّقَحْلاَعَقو ْميِبِنوْمَت نوُبْبَفُي ةَنوكِفاَباَم ٠ عيشبت لصالا ن دو نيئاتلا ىدحلا

 َنيليِلَذ ذ اوُراَص 6َنيرْغْضاَبفلاَو كانه هوقو ٌنوعرف ىا ع رحسلا نم 9 نولي دءامْلطَبَو

 اًضغعلا نم ُهْوُدَهاَسأَم ناب مهسيلعل © ٌنورهو ىلوم بر 9يَلحْلا ترب 0 ا

 00 أ َلَُبَق ىسومب هي اغلا ةّيزاثلا لادبلاو نيتزمملا قينحس شمول رحسلاب ىَت

 ؟كانيان ©َنْوماَتَقْوَف اهلها هنماوحرختلةئيدملا فروع :ةاطغ ان يذلا - 2

 0 َنيلفلَوَف ىرشبلا انجرو ىنشبللا ٍدحاو نكدي ىل ِفالِخْنَ ماجي مْكيِدَ نعل

 0 3 و ةزخألا ىف نْؤُعحاَر 6نْوبقُمم 0

 8 َنْيلممانَفوَتَو ار افك ْعِجْرَ اليلانب ُهَدَعَوَتام لعف دنع اًربصاَنْيلع فأي نير اَننءاَجاَمَل اَنْيَم ت تيب

 ردا سرج لطرق سدو داجر جاما ذب ضب قاو هك لوبن كت راد ادرصلولوج ليي نعرف موق : مجم

 اكا ءدك ابك روطس هروشم تاس كس نوكرف فس وكدلك هانكس قف ء عسب ذمدفرط كن وعرف لقرب ل ءارعشلا مرو

 كح ناروادكن ا آل ايدو روشم لوبا و ةيب دو روشمايككل ول مقوس ركب لاك تكل تايبقل مكه يقرصتم

رج لسد فسكت لع لورشرو اك رى تلك ماعم سس نا( لالا ىف) م كم يو تاابصوكى لاعب
 هدد ديسك وراك

 نهدي انج: لوم تكد تبقفج رك عكا راس لن تءارق ل يارد سيرك ضال وكرل ودجر جار رج لاي لس

 ءاببأ 0 ونه ؟بلان متر كلاي ضروا س5 ساي كل كاك رك رواج وو تكس وب

 ادم كل اذ( لي )مث (ءاصع) ومس ابك ةقفلاةللع كوم ( فس نورك اج هك ةابدو لاش كرت رواء

 ك4 تزابا كا ؛هبيدكن ارم وشل ولا ذات تايد باوج نفل ا, لاذ ماج لاي سدا

 كن وكول الا وك لوي لكروا لوبي با هس لوبن بج( جس لكل كس مكما )ءةب.ليسواك ثراه انلا ف لحي كت

 هواك يدر اهدز فرن اياوكنا كن درا كل ااا ل ردا كس تقتيتتر محا نشب ورك رتب رق نيرظت

 هس مادو ءايك بش هداج اذه يأ فس لوبما (حررط لا) هل هتقك ياس سد تس ذود (وك ودير دوا نوب زلكن ا)

 ا ارتاشل ولل نا ا ماو ولا ءاصعانيا ىك كايد مترك لن ةلتعل وو

 رك - لافص كتي هووجدارم (ن وكف أب مزعج كت شتت تس فاعكس ءاتاليا لش لسا (ٌققلت)

 «عا نشجي مزمن >
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 مدد كيلالج سف كلامج رض 5 هراي (1) فارعا روس
 « راب ري ى علوم موق كادوا ت اوف انجاب راتاج هداحت امتايك ث ذس سوبا هداج وج رول ايكو رم اظروا تبان نت «كتس جسد

 بر مدل تك ( ركوداج ) كك رك : 97 ( ب )رفا

 را يوما واما اوك لا ح بر ىتباكن وراي واكفتةلةياع كوم حس ال نامي ارب نامت
 ال نام يشل ةلجيلع كو مرخاك- تزاجا كرم نايك كانك نوكف امتد نامي رز هداج هدايكءرباشمس ( وم

 اتا ودركل شيب حس ساوكل ورشاب كسر هش مث ابنتي ماج ىل يرش ا ف مق تى اسيفخ كاي كبس«
 هت باج فلا ل واب تاب داب ل «ت الاو ذو ةرجاظ حس فرط ىريموج ءاكرياج وم مولعصبمنوو بي رقنكولم با ون

 فم وكمت لاحرمج ايد باوج فس لوبا اكل ودام دج ري ىلوسوكب سس مج ريب لايإب روادجتاب لاياداكك يار شم كن وداؤك

 اوس لاجاتب اجاني ماتا حسم يي تابال ةنروا اني لت ترف [ف رطب تيس دم ل تلاع لشعب حس
 ار هنن ام ةدبأ# ءايل نام وكلا نس مج ل( شوب ا ت انةسالاو بج نازاقت الكب ز ةيدامرلا ا

 ايند)وكمترواء لب اج ثيل تفرط ىكرفكت لاح مترك 6 انبي ماج لأ لو ىفبا( نوكرف) بج رك اضف اكربصرم وا دامت

 -لومتادزبتامرفكت كالا للي لاح لا( تس

 0 01 7 ها

 95 م يي اِيِبَس يبس ىلع ّيَلوَق

 .هلتق ىف لجعت ال ىا ءاهرمارخأ

 -<ج فوزه ل وفم اكنيقلملا كج هراشا لم لا انعم ام َيِلْوَق

 ويك كلا ل اكففالال يلع كوم ترضحجس زج هدي دنيل انوا عر ونمك باكو ج رحب - بااوج اكل اوس للاي دُسَرَت :َيِلْوَِق

 رصقم اكتزاجا ل اروا < تاجا ادب مايل د مكتولب روان بارو رمادي لصاحاكب وج ؟ يومك

 كفالاءانث ننس بم غرك احس ( ضو كف سن وكف ابءد اهلنا« ردا لاطبااكل يب رذاس لاك سيبك

 قت: نعاوتخلا ف ريق
 قلاع كوصوج حل وعفصر يبو * لاس د لمسؤول اء جس دخيص اكرضاح رك ب دحاو تاء اجرا هب ةجزأ: َقلْوَق
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 داء وج (راوخ)و لمس بوخ تن سلو لاو

 2 ههه سحب و

 جت
 باطماجاجالوب كسكس لورادرسشلاب حس مق و" ,الّمظفل «ميلع ٌرِحِمَل اذه نإ توعرف موق ْنِم الملا لاق

 جس انوه مولعمركوواجرجاما ذب قي هلل يسرك ت ةاايلا مقلع



 9 هراب (7) فارعا ٌةروس ل مدد الج خف ل نمَج

 :قرف لزج وارك
 قرف لو لوم تتكس يعبطبابسا»و لي ىلوءرباظ لي زج دج حس داب سكن ب فققاو لوتس تاب ا تيري ىلا

 كس هز فال ايكوم كس قرجاظ بس سر يفإ ماكي م كييك نب ف هو كلعا 2 و: سمولعمو وكول ماع ووك جس اتم انتا ف زرص

 نتوكا سم مرن آر قة ئل ىلا حس انج لنك نفترق تسرب »وأ: 5 لكم 'بايسا لك عامك

 .”ىمر هّللا نكلَو”ءجسايكا يكب وفرط ات

 وك اانلا ماو ل متتو لكس يتلا لوك ون كليك اخ تقيل يع فت ل كل ب لقيم قركر واد زج ل اوم ملخص نس شا ١

 فأول حس جو ككل يس دوك تازايننا بلا قت كليك ل ركرودوكس يتلا سا ذ# ىلا دقاق (نكسوبج سابتلا

 (فراعم) -لب امن حدك

 هات اسمي رو بيجي ضي دكا ابك س لورادرسكس موقروا ل ولدا دس ناكرف «مكضأ نم كج رخُي نأ دمر
 دوا« تس انجاح انك صار تقال فل دي ل ذك خر وسرو رشا لن كك داكم اهياروا كسك أر فرط قي وكم اوك اك سل
 كس ركل سرس نو كلل كس نلا لي هس دتشاب لسا كس لابي جوك ويطبل/ لس ماناكت ييامتروا دان[ كمر ى

 ناوكرف لادم هس يب دعب كس هروخم كتاب ؟ نيس اي انوم يكد ود وروشم راك رظأ توك الاح بس نلإ ؛س انبي اندم عب تدوخ
 باوج ثق سروا وأن إيرث اكنلا« تس اج كان ىدلج لي لءاعم كس( نوري ئكوم ) لوفود ناك اج كت ساوث درب حس

 ءايل ايلى ميلاد انج سس اج ايار باقتء اكن لا حس لا« .اجايك حملا لب وكي ما كسرت نيس كل دوب هس انكم نا

 مك ركنروا ليث اين »بلاط قمتي بك لاه نإإب دواي د العجي ,مدقى ثي بك "ارجل اذل نإ” فس نولرف نباتا

 هك م ارلآو ماعن دي لمن قس ندقيوكم تاك اريج نكس آلان معرس لين انب يآ ذهل ك- كس. ذ اهنايند ىاصلس
 - كس ةاجوم لاش ل لتاخ نار قسري متلي ليكن مال ماعناءايك نس نوطرف لبي باو: سا

 د تلي نانااسدد ايكو وتس مانت كنار ب بناس بسب اصع , نيدجلم ةَّرَحَسلا ّىقلأَو

 سان ناوكرفووخروا تولد نوئرفراكرش آم تقيقروا لوك إلا, تسريب كا وم بنتك ورك واج حس ل

 كلل يكل ب دريت اب ردك ىلان ى اخر وواج رواء واح لب انتم ناريس جر اوخو لكم ذرواركامكت سلك

 لوك اب ءالقظفلاك «ةرحسلا ىقلأ« كودو سى تركوداج تنو ىايكا دارك رجح ايت ناورابو يومك ين

 انه'ايكاكييلا تصر ابر لاو راج لوكس م الستساروا عروضخ عر وشضربر هب دس حن اوم ىراطايباهي لوركدداج لاحق
 كك نءدقلاي ف راعروا هثلاءايلوا قت اه ارسس هدهتدتس بدك اذ رين عسا دغر قا تولت

 دهن خس لاامجوس لبكي ةلروا عساك شاقني بترو عق وتم مروا 0 َِ

 انيتاء جس 61 ارت اب رن اسريفخ ف الخس رامج فس مو وب هس ليي لب بس كد



 هميم

 مدير 0 جسغف كتل انمَج اني 5 هراي (/) فارعا ُةروس
 ناشن لملك امس ذجج م ىل وسرت رواركش اكتب كي دوادضتاب يآ تس فلل اذ بتاج ثن كيناج بج مولخم بي رقم انا كسا

 -اكياجايدانب تربت

 َكِتفْلاَخُم ىلا ءاعُذلاب َضَاْلافاَف ذِي ةَمْوَقَو سوم كدت َنَدَتأ .ل َنْوْعِفموَق نموََمْلاَلاَكَو

 مكُيَر انا َلاَق اذلو ارو ْمُكْيَر انا لاَقو اهنْوُدُيْعَي اًراغِص اًماَنْصَأ مهل ْعَّنَص ناكو َكَمهِلاَو كردي

 ا وهران نقبيسَت يانشو َنْيِدْولوَملا ْمُهْاَسبأ يي ريشا نر ل ا
 0 درو ل د 21

 اهموَقِل قوملَو َلْيِئاَرْسإ ْوْنَب ىكّشَف كلذ مهب ؤّلَعفف َنورداق ©َنورِهفمهقْواَنا و ُلْبَق نم
 ٌةةمخَتلا ٌةَبِقاَعْلاَو ةيِاَعْلَومَبِعَنِماََي نم ببي نقتدي لول َن مهاذآ ىلع "ريضاو هلا
 2م ىلع عَلاَيناَنَسْنِجاَم دعب مو قارا نانو زن دال ند هيبتا

 (13ظ235ظش* 2 5و6 كن

 ل اك لزوج قب لونوكم دق ساروا وم ةنايك ابك تس نوكرف لس لورادر سك موق ناوكرف :مقجرَي
 تب لو كح كح نا ليد وجو وووبتم رمت روا كل روا « لب اليجي واسف لل كلي ركع سو تون كت فلازم كريت

 ميو ىاروا« ىكاكل وتب ناروا لومب بد قا ءاببة يمك افق كدناكتساب لسا ناوئرفروا «هتتس تس كت دابعدو ىكن تت كس دان

 دقت فيفطرواديرشت (ُلّئَقنس )كل دارك وكل في كس نا لي ابك # ناوكرف « لوم بسدا ةبار اهب مايك سلا تس

 كر تمد دق يوا ل نام ائيقي روا لإ : كي 1 ةييايا تاس نام ة2اريبجءاكن وحر هد وكل روكا نلادوا تس

 لكيلا ر واوا ددم سل بكس رقي ذس قوم كت ياكش سلم ارسا لب دج انج اكلم احم قم ميت اسس نلا لس ناوكرف« ل

 لل مامات اركجرقاطمد ل اد يدار ل اور ةييساوكل اودع كك لكرشلا ناي زوركر صوم ل اسرعا هبا

 روك اب سان قتطي تف تابت فس سوكر مق اقالة وم س2 ولاة

 كاالب وأن كلذ اهب بسداد ابك جس بيرق تو هد يامرف ف. لفافات كوم لو سراج تس اتس ترعب كح فس آ#دابب#

 ؟ وم دس ركل شاريك ل نط تكتبي دوور < اني فيطظ لع ني ذوك موا سدد
.. - 

 اشعل كييبهسل نيف ليم 0 لا ٍِ
 : 3 5 1 1 تيس, ب
 رواة ظ القيت قوضركن وك فرصقم ع ىراكت !ماهبفتنسا لن ئسوم رذتأء عي اوُدِسْفُي فطعاكل ا َكَوَدَيَو ؛ نْلْوَ

 يوضع رجو كور دقم نا رحإ كسؤاو كردَيروا عك - تيعمواو لع كرَدَيَوروا:جساناكز جف الخس موكا

 ع طكطكمل



 © هراي (1) فارعا ٌةروس امه مده كنالج ف ل المج
 ايكس (ى )طفل وما عرراشم( ض١ ْرْذَوَي ل للسبب اكن دحاو عر اضم سس ٌرْدَو رَذَي ءكُرَذَي : قوق

 -هز وي ل عساعاج

 2 مه رس د

 جَضِضفونِ فَ

 ناوكرفءعس كير زك ب عروكر دعي ت لا ليصنع رولؤ رقيق اك للاي قوص تسرح لع تايآ نا

 وك للطي ئكوم تسر طن” او بوكر ايادي حفني كوم تمر طر وا ايكو درت كد هزت اليات كوم تررعح

 ومي آايك خلا ُةَموِقو سوم ٌرَذَاءائيانبأو(ل ورادرمكس مقرب سا ءاداحاريب ل وركوداجرصختار اسكس بكن تلتف كيا

 2 "اي رم داسف لع كر 1 وع وك ووتش كس 1رواوكي آول سلع رهو ى نوي وكم وق لك ا روا ات ةلنع

 2 كس نام« ليرد ذوب لمص شملهم نا قتل خلامهئانبا ُلُيْقُئس اباد ناو ركوةددجري لا يرجي
 7 موق كن اد اكون يات كال ل هت وك ويك افرع كك ليد لكى يبان اج لن نارك لي كاك

 كح لورادرمس مد للي + ررك إب لاي داب راكتمدخ قدامك دج « اجور متروك فرص, كسي اوم للاخ حس لوورمدعإ صرع

 1[! ندورابو كوم ترضخ نكي كس نيدركل ل وكلك لير سا يمتلك ني فس نو فدعب كس نس ك4 روان

 قوم حررت عرامدو لد كس نوكرف ذسهقاوروا هزت ارك جدالكأ لتس دمك لا اظفل كيا كتف لا لي ساب

 -ىقئوركى راط تيب تنتاك كفلانةل
 «فراعم) ١ -ا”اجوماطخ باشي اد دوك الغلاة ةلتلت قوم ترطب ج ناكر فلن تس ارفر يبت نب ديعس تر طخ

 :ذافئ تجرم قرسد اكن وأ اقالكس ءانبال

 للاي كوم ترتر وو البهم اك ا «ايك ا يك ف ان بترم رس ود بلا ناون قنا اكءانبا ل نليك نا ركروزنل كلي ارسال

 دينار كس لس الاد دما ديك يا لب لنا رسا ىفب كا قا هك سس نور ف لون ليج انت اك وج لي ناز كس أ بيك

 لوم ثوم لااا وم ترن> بج كايد مككتنو سا كانا لتتم رسو ودول لون تنك الب تروا قدا دب ككل
 ِ ايكا مك سكك لب انتم نوعرفروا

 :داير فلم تصدح ىك يلا اكوصروا ثمار ىكل يارس نب

 مصخي لارا قب ركاب كني دوك فةلياع كوم ون قو شاف تسلك بل اتم ك.ف ئكرضوك وعرف بج
 ترطب ساره ومب لي وش يسس ساوكل يارس خب فاي دنع لاو ات اكتتكسر لوك قروب كلك وكلي نادل رانا



 مدي تن الالج شف كلامج "م 5 هراي (1) فارعا ةروس
 < هاج باح 4 بلا عيب ريو سرامج قكلكي حس فس و: توتال بآل ايكش تروا كي لع تسدخ ىك ففي قوم

 ك- تاكد ار يفتر وا تاقفشد ادي ل الفلا ةلقيتت قوم ترطت حس الاوماج اهو بازع قاوم دعب كيوم ثوتبم بارو
 بطب حس ىلاقتدثلا لم لباقتم كس نت كي لاير ف نقلك وززج ووك ا كل كس ف ركل شا تاس الب سا قاطع

 وعدت اخاكت يصمد لاثي باىراهتتكي فرصدكا اكبر وا وراك اء م اكعتس تجب د ربص كتر اكووشك سر سودانرك

 هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرالا َّنإ' ”«ايام فري روظلس ليلورواكس واج نب كدلك كك لا قدك اكياج

 مكس هس تاب يءاكيئانب كل امو ثسداداكن ل ذاك حدك موو كشلا نيذ :ىراسكي بلم :نيقتملل ةبقاعلاو

 -< لوموكىتب لوب ىلارماكو ىلايماكراكم اهنا

22 0 

 نونمؤيف َنْوظِمْتي 95و مملح تملا نهصعنَو دخت لاب َندنيلابَنْوَصَف لآ نْدَحأ ْنَقَلَو
 ف يس رس و و كر ١ 2 6م

 22 اناا اهقجَحتَت ىأ وْوهاَاولاَت ىنغل غلاو بْصِخلا ٌةَئَسَلمهاَجاَداَ

 رس مقياسا نيببْؤُملا نم حم نمو سمي اوْسَناَشَتَي اَوريََ لع 2البو بد
 هيأ نم هاني ا ىنومل اًولاَقَو هِدْنِع نم مهبْيِصُبام َّنأ 9َنوملعياَلمَه

 لضوو منوي لحد ةاموهو َناَووظلامِهلع ان مبيع اغذف © نصوم كَ كَ تام اهبَبرحستَ
 ٌونوا ٌسْوُشلا ُلّضَْلاَو كلذك مهئانتو مهعزز لكان هارلَك مايا ةَعْبَس َنْيِسِلاَجلا ٍقْوُلَ ىلا

 نق !ب ام |١ تس ٠

 2 ْمهِماَيِب ىف َمّذلاَ موصاقطو مستْويي ثألتف .عوَمَصلاو كاَرجلا 00

 ٌباذعلا ٌرْجِئلاَمِهْدَعَمَكواَقَلَو© َنْيِصرجم اَمْوَقاَوَكَو بمب ناميالا نع ور
 0 0 امم دا ران سفك قطتي / ادد

5-6 
 هننأ تاققم رقاب

 يسر كلو واجاب 2 0-52 نليئارس رت مد
 ت ند ِئِرُنَو ةلوق ىهو ,ىسحلاَك َكَيَرُتمِلِكْتنَتو م تصَتو ماشلا ىهو ضرالل
 م انكم اتَرَمْدَو ميردع ىذأ ىلع ”اورْيَصاَم ةرتصام د ليوارسيلع

 ان ليسا قبب اًنْرْبَع اَْزَوَجَو نايْنُبلا نم َنوعَفُرَي اّيضو ِءارلا رسكب هنو

 مكيلع وللا ةمعن مبا تيح نهج 7200605 همن نس 0 2 اهِققابِع ىلع َنْومِيِقُي دلَنَصَّلَع اهرسكو باكلا حسب َنوفُخَْيوَقْلع ازومن
 شجي مزمز ويس ل

 3 اوشا نيل ىلع 9



 5 هراي (/) فارعا ٌةروس م مددت اج شف كلامج
 السار انو اهالي ابنا "نولص ياو نطل هيض كح كيس ةزئثأ اس
 مكاجنأ ٍةءارق ىفو ٌقوجاَذل ركذا و هلوق ىف رك ةامب مكياتز ىف ©َنيلدْلا لَكلَصَفَوُهَو مكل نغبأ

 َنويِخََْو مكتب َنولَيَقُي وهو شا َنِاَذَعْلاَءْوَس دؤفيذيو مكن نيكي كتوموب نوع لا نم
 َنْوْطِعَْت الفا ُكميَظَْعَمْوَرْنِم ةالتباوا ماعنا باذعلاو ءاجنالا كلذ فوركس َنوْئبَتْسَي

 كس ركل وق تعش و _كنماعكر التم( كتل اس يك ) لن ىك ىراواديب ردا طيرك وكول ناكر ف نس م : م

 رم شاروا» لي نق كس ىا مت تل ذت "اج آتامزاك ىرادلا. دوا يلاداش اخ بج اهقير لاح اكن لاركك ١» لب“ آس نايا

 هيب لويس نلمس نا دوا نفايات وص ذل اج آن ارز اك تبيصمر وا ىلا كش ىلاحدب هب نلا بجب دوا « قس كدر اكدثلا

 تل لف نا نكي هل اس فرط ا < لاي كسدللا تسون اكسب تقيق) ( لكالاح) سرع مازل اكتسسوخ

 ابك دلال كوم فس لوبا سان آح فرط كى تدشلا هد انام وجل فئاوان حس تاب لا كول ثلا

 ءاعدرب كل كس نا ف لفل ةيات كوم شل او ذك يقيل اكتءاب كي آم تذل لان كك كت ككل كس فلكر وتركم

 كك سلول دم كيرا ايكوم لظاد ل لوكس ناك هن لإ ردقساووروا ءاتتك نا افوطبم نا سماق قدرك

 ب ليت لاب رش رول « سم كوك ولجكروا لوين ادج ليت ايوا ءوتر كيل وذو تاس لاح تروج دوا ءاين
 نورك س ناو كيك كاذنيسروا ءايدركف اص فس لال رش اي كيوج حس لوي ذكي بلطم جس متل وك قي دارم
 نايا ب لوزا تتح هس الحك هلك ( بسس ) كورك ريع كوخ لع لوب كس نا ردا «ةتكسرجب لم لافاعكردا
 جا هلل دامب بآ تلال اع قوص ا تيك ف لوم لان البي نلا بج رول «كاول رجب قت كس يدا يك ارععا حس فس ال

 ةكتكءاعداكتس دائبوك الب سم فل آه نامبا مترك كس ايكد يك تس ب آ فس لاك ترك وي رك دبا تس بسد

 لارا ير ور شرواك لي فس نامئارورشي آم اكس نيد لاناكاب لاس مني آر اء جس كل كس منال لت نفل
 نيتي باذعدد لاعرمموكنلا كتل: تنفو دو دمك يأ حس ءاعد لك ياقة قوم مت بسج روا كس لإ دكت اسكس بآل

 وكلا هس م قايل اقثا حس نا ف مرمي ءتج ررصم رف ساروا يسد ثول وك يع ذيب كارل 3 ةيسدانب دعب ك كات

 رو رول نلا قلم هت الار تاظفيسس نادواهخ 2. الجال وي قدام هد دكح سدجو للا «ايدركق رغ لير وش ايدو
 كح كيزرم لا هك لت ارسا ىف. هدول اهكرانب مال كم نق اعكررك نب روز وكن وك وكول نا نس مدل ل ناروا هت تسلا

 شا (اهيف انكر اب ئَبَلا»امتاعكرركل مالا. لوك دهن ذك لشروروا ىلإي فس متن اي دان ثراداكب رغد قرشا

 كرسي لاس ءاذيا نسر نار ةدعواكب د سرت لع نتلس لّيارسا ب ررظ لا «ب ماش ورواه تفصل



 مدي ج خف زل انج اكشن 8 هراب (7) فارعا ةروس

 رتل دج موق كل اروا نوكرف ءج خلا اوفعضتسا نيذلا ىلع يمن نأ ُديرْثَوَملوقاكىل اعتدنا رعوهورولا«ايكومارول تلودب

 قي فس مترو ءانانب لتر امك يدا «دقتاسكس رول ورك ءار(ن وش ردعسي) ايدرلو برب لس متوك ا ىك اني لترا الابو

 ردات فاك (نوفكعي) ل ذي كل سل قتدنج ةيساوج اود ذكري مدلل كي كنان ايد ورك ا تساي دووكل مارس

 تب( قشم) ووبتم ايبا | لوك كل رام فاز ةلتلع كوم اهلك تنك هت اقري تددابع لكنا كلم ءديتاس كس هرسك

 1ك قلعا وم سكت اب كت للابتج قد كول مايا رف تنال وم ل كس وكل لايت ني كى دنب مج ىك تس دان

 هس ءرك كي وج دوا: اكيناج يك ات انيقيوو لو« سوم هل ل ماك كولي ءوج تس ركل عتاب ىما لي لسكس لات وا تيس

 لسا ىك ىكيغبأ) لووركش طتووبتسوا لوك راهتاوسك ثلا لايك ابك فة قت وه جس للاب رسا سو لإن

 ادا( تليضن) لش ح 7, د تليف - تايضفرب لوم وق كنار زيا لي“ هع تس ألا هودلكالاحء وك مك ىفغببا

 رداد تايثحم لالا كورفت ذ# بح للاي تتووو( عارفا )را ايكو لم مكشيجن ةاَولوآ

 ملك اهقيب ورواتب راعحت ( زاك ) با ذع نير تدبوكم تروا ات سس < تكس التجلي فيك زج ع مكشلا لي تمار كي

 ءالتبا هس بشاج كب دابق ل ع باذطنإي تاجناادو ا امتار ثوم هن زوك ةلر# ىراهترو امتار ردك وك وي ع دابب#

 - لتتافس منج ءاج زاب سل اقلب نادك قس رك ل صح تحيا يكس القيس مياهنا

 (عارؤ هد دك اره ا 00

 فاو فنشت يبص بد ىببجع

 -لاس دك اقءلاسجس نت ك ُهَنَس :نيلدل :ّلِلوَق
 3595 2 0 رنج نوووكح
 -< اكلاقمتامال لس وذه الكس هراشا لي لا لون كس لام ءاّهقحتست :

1 

 تح ءادكسفلا ليي 2 نك وكلت كل ديك اا رمد ايطر شا ءالبي انقر رك ء امام لت هاَمسفَم : قلو

 ايكوم امُهّماي د لاب

 «رهطت لب ب لئذوخا حنا ريط «ٌريطتي ل ايدركم راش كك نوم ءاشقي ريض ٌرُيَطَينَوُمْئاََمَي َيِلْوَق

 جس اتوم لاتسا لش قش ووو قمم روا قاتم ءرش اي در هاوخ بين لو تس 1ث ود كح لا «جس وغم حس

 دق داكن نتا حاس كس مؤاشتر يفأؤ ريع خم الع رفع يب تسوون لا ل زاشت خس 2

 .نامزلا نم ةياهن ىلا ىا حلا ُُعِلاَيْمُه : قوق

 نابي ملئالاعج سفن ىرعتم زواج لة لح اج[ يأ ءاب لصاك واج كس باوجاكل اولا يءانربع : قر

 لص ءاب

 -< باج اكاّمَل يم هاذإ



 مران (1) تارعأ هرج كم مديدة خف رتل نم
 ايكوم تسرد: ل ءاب رلصاكل ااذبلجس نم وحس ربع واج كسي با ١ «ناقج

 -ج لئفطع نادل أر حس فاتسلمب نولّتقن ملايدركراشاركن اير دقم وه « وهذ قوق

 د د ع سد دج
 ويف

 لك ويلا رسا ع فرط وكت مول ىلوكرفروا نوكرف بحب لوم تنفو لاا تفرك « ينساب َنْؤَعرف َلآ انْذَحَ ْدَقَلَو
 3 2س فلوو له تيبآءبر لس ليلاس تاس رك سامو م مولع تينا ىريت كج ىت قصب م نا قتلوا تنل تلا

 هك نالاو تابيد لق لخاكب ا ذع كس ىلاس كشك ورم تس هدا اع ني هلا خت نسر طت> تمار ضلوا نوني

 تيك رك سي بلطم لو + سوم يرش تس اني دوا لي تاب ددلغأ وكس تل كس سولاور مشوى نولجردات كس

 كح تبيصمرب وا تبيصمو ووجوم سالب « لوم لت بنح لوكون ا قاس كلت لارتبا اك باع« تاغاب شدوا: لا

 كس رد آند كس تحارو مار روا ىلاعشوخ بج راع تجي قويت اسس نا ارا كوم تسير كك لل ليي داب

 امنت اج قاتل ليما قتادام يدك تأ

 لاق رب ب قا حس فس د ذكي فس نا بماج لب ابإب لاو كس لودنري لب برع ل ب يكد درب لي تا« رئاط
 هج لا لاع لا ءهجس سس فرط كلا بس ىدبايكجلا لاف كسب بلطم هللا نيك ئاط تاكل اذ قل لس خخ تي

 بس ءاكتسكوب تروا لظااكت سوى ٍِ ل لاس ات حس تسديشعو تدر دق لكدشلا بس وو تاتا رماظ كب

 - لي نايلايخماخ كن ولباج

 يآ ايدركن العا سو: تس رك ادئارظنركيكرتوك وزب انتهكت كوم ترطت> فس مدت ىكادوا ناوكر فرغ آلا

 لاقل اءذسا كاما بتل” كد ايانالجدداجانب ايت كل ثم ك توفي استلم تت"

 الف اهئاَصق عقلا ىهو اهَمْؤْصَي ناب اهئابتنا دنع هئْيَكِي ةَلَلَنْيِلَتَىلموُم اهنودو بباب اًرذَعْوَو
 ريمي اَهلَمَمْتاَو ني سل رْساَف َكاَتْساف ِهمَف فون ٌركنأ كمت

 ذليل نزاع نيرا ا هنذاكم وياك ةر يمك اَقِيمَّيَّشَف ةجحل

 0 ُيتفيِبخ : ةاجانملل ٍلَبَجلا ىلا هباهذ دنع َنوَرَهَةيِحآ/ بوم َلاَكَو 2
 ىذلا ٍتقولل ىل انقل سومَءاَجاَِْلَو ٌئِصاَعَملا ىلع ْمِهيََفاَوُم , ني رقما ليس حْيتاَلَو معرس

 كَمش َفِراَيَنلاَق اج لك يرسل فاست ساو د هيف مالكلاب ُهاَنْدَعَو

 ىلاعَت ِهَتَيْؤُر ُر ناكمإ ُدْيِفُي 0 ْنَل َنود هبريبعتلاو ْىَيَيُؤُر ىنع ٌرِدَقَتال ىا نتن لا كلان 8 ار

 ل



 همم

 مدد كمالج شف للانَمَج الكول 8 هراي (7) فارعا ٌةروس

 نيدو كبت قا 'قدتَقوَف ُهَناَكَم تبت َرَفَسِنَف كنس ىوفأ وه ىذلا ِلّمْللَلإ رنا نِكلَد
 ُهَحْحْص تيدح ىفامكٍرَصْنِخلا ِةٌلِْنَأٍت ْضِنُر دق هون نم َرَمَظ ىل ةّيَملَجَتاَيَلَك كل َةَقاَط الفالاو

 ةيلعايققم "قوص ىسومَرَحَو ضرالاب اهودكق اك 53 ىا ٍدملاو رضقلاب 3 ُهلَنجلْبجْلِل ُمكاحلا

 هيرو ملا ٍلاوُسِْم َكْيَلِإّتِبَت كيان ربت َكْتخبس لاَ قاف منَ قارات وبل

 لغأ ايلا َلَع كنت َكُتْيَفطصا َقاَسْوُمِي هل ىلاعَت َلآَق ْىِناَمَر ىف ©َنْيِِمْوَمْلا لَو انآ
 لْضَقلا نم كيت اَمْزحُف كايا ْئِمِيِبَُعَت ىل الكب دارفالاو عمجلاب لس َكِناَمَ

 وا ٍدَجْرَبَر وا ةنجلا رذس نم ثّناكو ٍْوَّملا حاَوْلا ىا حاولالا فدل ئبشنال 9َنْيِريطلا َنِمَنْتَو

 راجلا نم لد شلل انييبت ٌدْيصْفَنَ لقوم ن ريدلا ىف هيلا ُحاَنخَي ٍءَقتنْلكَنم ةرشعو أ ةعيتت رس

 ردم و 2 دأب اَوْدُخأَي َكَموقَرمأَو دابتجاو ّدجب ٍةَّوقِب ! دق اذا هايف امك هّلْبَق رورجملاو

 اؤربتغتل رص ىهو ةغابتاو نوغرف ©َنْيِقِيفْلا

 ٍةَيا نك اوريَنلَو اهيف َنُوُْرُكْفَتَي الف مهلذخا ناب :قحلاريعِب ضل ف َنورَبَكَتيَنَي ذَا اهريغو

 وكان ةايِسْهَوْدِخَكياَل وب ىذلا ىدبلا ديلا قيرط َلْيساورَيْن وايام 2 38

 مدت © َنيِلفغاهنعاواكو انت اَوبَدَكمَمْنأِي ئرصلا َكِذآلبسموُدِخَتي لالا ًَي ليي
 ا ةايعاق فايق كلب ءح هريغو فعبلا هيلا قلتاديلأب اباوبَّدَحَنْنِؤْلاَو كثم
 6َنْوُلَمَعي اوُناَجأَم ًءازج النوري لَه ليْرَش مدع يلفت فضرب وال هك معو

 ياو

06 : 
 ِتاَعْوْنْصَملا نم ْيِتَرْدُق لئالد ين نَع رم م

2 ِ 
 مالكتس لاوودعإ كس هك ومارإل كتدءلاد اي ايكمرعواك ونار ليغ الفنا ليا كوس لس مروا : عرب

 كورعقلاو زووروا كس هزور لي تدرون لوم لردط يب جس (اندعو) فلا يئاروا فلا انذاك

 وكالة يلع ىوم "تطمح ولك وب دول( ند ليغ بج 6 روس زورلس تدم لاا ذ- الفا ةكة يلع وم ترعح اه نبا

 كوب كدم ومر ا ايد ماك ندد سنردد نس هللا اء لاك ك اوم ف بآل« لوم لوتس ارك ساو كدنم غتسا

 ايدركارول دجتاسكس لد دي زم جملا ىذوكت ادم كك اد لينا فس مروا يامرف ىلا ثلا مك اريبج لوبن م الكم سادت اس

 ماهي هزي ة ليل ء لاحت( تاقيم) نيعبرا أوم ىرول تدم تار لم اه كورعو ك-برهكا كس لكم

 روني دم ايضا شتا فيكس قس اج ريم لن موق قرع يامر فس نورا احب نيس فخلال كوم تذو ت-.اج كليكت اجانم
 ري رقم تقفو دامب كوم بج رولانركت رانا كل ورغم كس ركتتتفاومري ىصاعسرواانبر ترك الصا كت الاعم كنا



 3 هراي (7) فارعا ةروس ككل مده لال ج ضف زل نهج

 ايكمالك .طساوالب حس لا فس بدك لاروا آءاتايكررقن ل كس ىاكتس لاذ متقلب تقوى 3
 ملكات لي دارك ادي دانيا بآراكددو ب سريه الكا يك يعن ( وم ) 3 ءاهقانيد لانس سس ترج جمالك يلا

 ريتأكىنارق نك ددا كر سس دن كتي هك من“ جلع كول نك داوي مئاومداشرلا« لولوج د وكيس 1س

 مدل وت ة عقل جوم دوك اهي لا مو رك "ئرانل' الدهس قره دهدتافاكتيبورن اكمال لادا

 بج لات كسا شب درو ءكسوكس ور تبغ كءاهررم مقنع كد كك بهدا رقمى
 «<س لي ثيب دع كا هييج« اور جا رعارب كس دول فص لس لق لور واكل 1 0 لارف ذاهب سيرك

 وس كاس مروارمت اقر يدا عتابي لاق جا ددارق وك( ثيدع) ساس ماع( روا)

 ري ككل ركوب ومس تسدجو ىكىانلو# كا اعيد يد: ف العن ةتع ئوضروا ءاي درك بارب كس نأ زي روزي

 ملكت سرك ل اوستير ارب لج يس كاي تس( ضن 1 ب آايكش ع ول آل مب لو الفئات كوم بج

 4س لاقتشا لوم لش لولاال نامي لوا كس شا نسا لرد« سومر كب ةروضتلس بآ ايل يد سا تع كل

 كس ىاهكمتروا تلاسر يا ل لوك مانقكس نام سرت وأو فس ليث وص« يا رفداشرا تالا لةيلع وم

 هادذاوك فس ليكي 3#« كيل نس ممالك سرب قلع حس دتاسهس دارفور (ىتالا سرر هس ايكبتن لل

 كو لع لاونج تار 2 افق ومس مدا اراك نوت ىريم ردا «ولوكى اجساد ضف

 دوا جس لوم ترورض ل بي نيد لكن تدي مب لي لإ تاس كدرم إي كسري إب كسخردك ىرب - تن

 قروي[ ا«اهكذسمت0ءج لدبس( لكس )رورجراب لا نيس ليصفتروا ةظعوس) كد ملال يصت جرم

 كس( تهز زل) كطاكس لاكمي دوا جس ددقم انلق يي حس (اهذخفرولمانق حس شكرا تاق

 0 رع كح نولاو سك اتا كادوا ناوكرف ( شن ) رولاو سكر وات نس دعو م بيب رقع ل م لل ماتو كم اكحا

 كاع هيا تدق للدنيا وريث و تاعونصم لبي لوتت آيا «ورل ل صاح تربت حس لما تك ات ر عمو وردا ثوار

 رول ام لد نلا هور اكل ودركل ل وكنا لبر وطلاب لاؤ تح ركر ب نحن ل نب زوج ب ومكر قت شيول ن وكول

 لشاوب نامي رطاكتياه هارد ال الن نامياهي نا قبح لنك د لايناشن مانقدوركارواءكس ليتل رك

 52017 ميدو شلانيا اق يععو تساراك تارك لاروا شيري سا قب لب نانو ساو انيادوكس اهو يآ تفرط

 هدروا تس لبر زارت تان مزار وا ناجح لاسر لن نرد 0

 رت لامعا سوم تكس لش ايند لس نا ايالثتك هريغو ثحب شب تاقال كت ررث آروا لوي [ىرامب فس لونج لول

 لك ةساج دا زم كى اوكا حسه كف ومد وقم مرش كهل درج ايروكا كك تاكا قصروا ىرلص الشم

 -هرجنو ىصاعسو بي زلت كح تس ركايكمورج
0 

 | نشني مننمإ>



 مده اة شفاة نهج نك 8 هراي (7/) فارعا ٌةروس

 ةلفقنشت ج3 دج
 ةدوسهتس فن اتم مالك يفانيتسا او لم ءاندعاو واكو لعافم ب اب فا كوة دجتاسسكس فلا بج: ءاًهنْوُد و فلاب ؛ َيِلوَق

 حسب لوعفمروا لاقي ىلخنء لس وم اندعاو جس ليصخف:ك اراقب رف “ ةليل نيعبرا ىنم وم اندعاو ذإو” وج ل رقب

 فدع كءاَهاَنْمَمْنا زيت ٌةليل هليل نيفلث مامست < يرزق ع فو ذك اضمك نيثلث ب لاب اوعفم نيثلثروا

 -< لاعت تاقيمدكا يدركه راشا كس كس تتفوريضأكت اقيم

 هح هاهي ليل وقس روك كك سل راج لات مبلل بيتو بيرت واو نوره هيخال ئسوم لاقو : قلوِق

 هج اكدجي
 دهس باوجاكردقملاوسليا ب «ةايإ همالكب : ناوق

 هل /تسنقو لوكا كبردكالاح تقفواكب ردك اتوم ولحس هيو تاقييم كج ب لاوس لاو

 .هايا هبر مالك تقوس ب ترابعي زق ع فوم ف اضمك سب لسا حاكب او يباح

 ايكوم تمض رتع اكل ماتسمع زب «ددعلا اذه الابر تف كوني ب تدابتيزقت لاح , يوه

 ل 1 ءةّهج لك ني ؛ قوق

 سوس تنبت” لإ 59 ل 5 تا نا لوك متل لا ست سدت مالكجس لو

 1# لائم الد امقتقاري لوعفم كيا اكلت رباع فو هذ ل لوغو نراك هراشا لم «َكَمَقَن : َّيْلوَق

 «يناَرَت ْنَل كج [نانتيبرصقم يفاضاك- تدابعل ا« ىلاعت هتيؤر ٌناكمإ ُدْيِفُي ئرأ ْنَل َنْوُدهب ٌرِيبْعَتلاَو : موق

 تس ىنارتت ْنَّلل 1عل_ صاع تركت لالي ىلا كداب يود ناكماى نا رت نل اله يقرف؟ ع قرفايكش «ئرأ نّلدوا

 كح ىنارت نلرلًروا جس تيحالص دعوا تدع تلعموروا ل قرم. كن جس ل قار تلع كت يور مده كيس اوم مولعم

 وكت سالم دعروا لي تيد الوكت يحال مدع 531 لارءع ضل "رم تملع كتير مدع كوم بلطم نوب را نلة اجي

 دق هوك قرم فالخب جس اتركل وبقوكف رقت ثداحو نارا ع ثداصروا نامل اررك ل سا انكساج الدب حس تق

 - اطر س ل وقكف رق سوي كف

 دهس تسروري لبث لما اكد اذيلع شخ اًكوك د مرر سماد كج هراشا لش ىلا اك زك ذم : نوف

 صاخرجتاسك فداك نلت وم تررطح مزق لطم عل ساب ركن اير يضخ سقم« « كاب ىويإَكت : قوق
 هلت



 8 هراي (7) فارغا ةروس ماا مده تلا اج شف كول انَمَج

 لك نم [ةلعا«+ لربح لكس ىش لك ني ًليصفت ةظعوم“ هلق ٍرْوُرْجَملاو ٍراَجلا ّنِم َلَدَب : قلوه

 دج بوت ذكي رجو كل شع لوتفماك انبتك ئش
 ضف راه تسصخر تمي زعل ترا كج بي باطما ي تصخر لن و ذكي مز لوك بي تيب زن ءاهنسحاب :ّقلُوَق

 فمما درب حميع ةسار تضره س بحاو
 مكى ا ومهتابروابءادتبم ءكلذ : قلو

 و ا
 مشوي فل

 لإ دنباي تاءالف كل يا رما قب بج دعب كس ذم قر فكس نوكف ركبوا نوع فكك ترصم «خبلا ئسوم اندعاَوَو

 قامترو تييادب كل جارسا قبرك آثم ترورض كتاب لاق كوم لص تي يح لكم وقر ايدو كيأ 2 أر وا نم رب مخ

 الب يب روطو وك كس كس ناار( ليك ا اقت وم ترطح ف ىلاهتدقلا دج انج « تاج قدي د لانا بانك ل وك كس كس

 ناوجوك لال يات نور اب تررطغ> تنذو تاج هن .الناناةيلت كوم ترض: اين يدرك اكس رك فاضا اكس الار لد لاي ل

 اسس لاري ليث ل نس ركم اك اك حرالصاردوا ٌلامجرو تييارب كل م ارسا خب هوكي در ركررقم نشأ نيا ى توب ردا تش لاعب كس

 راهب له فياددي كاتي دصقن اي ايل يور "نو سال اكس رم كاضااكن د ورمجروا ند ليفي كس كس للا اروا لك طلب ىك

 رارعتساب قدور فا أ لأ راو لراس روسو كرام دول دكر ورقم تددابعتورو بنر رحب زوروا ل دا ذكي

 -انتالاو فساجايكل ذاتي ناد لي دكا دنا ةيسا

 يب شقد ومو اق ذوي ماقم اوك مارس لب تنذو اجاني ووك م لب داشرا ىلا فاللي ئوم تسرع

 لك اق يكذب فس ليمارسا لب لاهتج صح وو اكى داو سا جس موسوم تس مان كس خيا دراو نايعرد ك انعيووكروا عراص

 8لتر اص حررت حس رابتلا كح تاور ىئاقم لاب سنا ابي هدي رميا كس قداد جس البارا نايم َك

 كيا فرط ىرسود جس لو ب ديت تلا ليد هاب كنان راد 1: دس اد فير تس كت رقت ةس العكس 1

 كي اجركم ضار انس قكري لاس ؤلى ل مارسا ىل. قات ناوراب ترضض> لابي كبس امج ابك س ىئان نددداب لب ابي دولا

 راهب ىلع هس ثنا 9 ىدتلب كت اج ملكي فلا ضالاللاب ”ةجفايي دنياك اني موكف طرت

 كيأدوا دبهليا بيرك لات اكلم هذ الفيلات قوم تس ناب لوم ىب ماعداكت دايز 250 يف ك

 2201 دانا كا دنا زك نيش بق ور لح نامادك اهي ر وااو مانير عل ا جرن

 هارب هتس نا لس ىلاقتدقلا لابوروا« تكس ل فيبر شتي روطوول اقفيلل كتل كوم بج « اًنِاقيمل ئسوم ًءاج اّمْلَو

 ٌبر ابا كوش لا خي اروا ءادم اديب قوش اكنتكي  روكادخ لع لو كاتيا وم تررطح ل, لاف و كفك دسار

 حلال زم اند ليتك كي زق ءيسنا رست نسل لك يس رف ىلا تذل لبي باو كس لايك بكى نر

7 



 هسجاتللةضوفلاتج هوو فرع ة روب
 لاين ددارري داك اقتدثلا 2 ساس دارس قا كشيمب تس دادي د نتن كيك يك انك ىف نل ايكوم ةس كل الدتسا

 - لي ترث ًاشروا تس 0

 :لسسم كولر اريد

 ادي د اكدطا ناميا لبا تمايق زور اكس تبان حس ثييداحا اوت جس فالك ثييداعا تكلم روك اكل زن

 اينو فرص قلنا تير ىف وكري حس هدي ىحلاك تنس ىلا مان, كس لوب فرش سس ىلا رادي د ىك لم تحج دوال لي دك
 اديب تيحالصو تاتا لع نوع آنا ىلاهترللا لب تدخن لياع ستر اقرب تكي دوك هلك لانا لوك ايند<- -

 كيرى شاور موك ولج ىل اعترف هدرك هك لي دارف
 ركوب شوب قفلت وسر وا كرك تشاور كلج كب د انييروط شب « اكد هلَعَج لبجلل هُّبَر ىلجت اّمَلَف

 ل شرم لمع قلل ل 7 لبي لشرب بحب دوا كس لاو# لو ديس فأول بسس تمم يق زور ' كب انآ لب تير ش شي دع سب

 موركمولعم يع 30 سرك قير اك رع فلات قومك وعبيد لب فوج ضب حس بسس لب نولاد هسآ

 - "ايس يكدر قس وبس كشك يل دب كس لت بس قروض وأ يغسل للوالي تسحب
 (ملسم حيحص فارعا ُهروس ريسفت ىراخب حيحص)

245 35 5 



 9 هراب (/) فارعا ٌةروس 18 مدد نيل ججشف كتل انَيَج



 مم

 (ة5دج) الج شف نْتلانَمَج اللد 5 هراي (1) فارعا ةروس

 اسيبجوت رد لي الع كل وتر قل , نيقسففلا راد مكبر أَس اهنسحاب اوذخ اي كموق رمأو ةوقب اهذخف
 < ب بلطم اكلااي ع تكالب نك م اجا اب دار سس راد ماتم« ورك يب ل وحبي رتب انج لاحاكل ودشيل تابت

 وج ىتىلاربك قله تتفو لاهي نس ماشككدا تل لارواءاكل ورك طع ىلاريكن بم كلن كس نوقسا فك

 ينك نب) 2ك نارفانكسثلا

 لهل نوعرف موق نم اَهْوُراَعَتسا ىذلا ممهيلَحْن ةاجانملا ىلا ِهباَعَذ ٍدْعَب ىا هدَدبَنِمىلومموقدَحماَو

 ْعَمْسُي وص ىا 20 كوواسعلا ا 1 يالا هغاَض الَجِح مهدنع َىِتيَف سرع

 اميف هيلا أ َّناف همف ىف ُمالسلا هيلع َلْيِئَرْيَح سرفر ِفاَح نم هذخا ىذلا بارت عضوب كِلذك َبَنَقْلِ

 ُدَخْنُي نيكف اليس مهيد ميال مهملكيال هنأ اوريرلا ابنا ىا توذحم يناثلا دختا لوعقمو هيف مشوي

 ى اوأَيَو هتداَبِع ىلع اًوُمِدَن ىل مهني طِقَساَمَلَو ,ذاختاب ©َنيِمِلَظ اوناكو ايلا ةَوُدَحَم 2
 امهيف ءاتلاو ٍءايلاب اَلرِفْعيواَنيراَنَمحْريِملْنيَلاَوْلاَف ىسؤُم َعْوْجُر دعب كلذو اب اركض اوئِبَع

 مللاَق نزلا ديدش ًاَقيأ ْمِبِتْبِج نب َناَبْصَع هِمْوُق ل قسوم َحَجاَيَلَو ف نير يقم
 0 منك نشأ كيج مكتفالخ ىَعبَّنِم اهنومتفاخ ةفالجا دباب

 ُهَياَُرَجَي هلامشب هتّيحلو هنيميب هرْغَشب ىل يحل سْأريْدَحَأَو ترشكتف هترل ايْضْخ ةروتلا خ حاولا حاول
 اوُداكو نَوفَعْضَتامْوَمْلا نإ هبلقل تطأ اهركؤو ىَيأداَرأ اهجتفو ميملارسكب قانا ايَضَغ
 لجيلا ةدابعب نيل وعلا مقيلعجتالو ىيإ كدناغإب دعا نت تمسك يولَتفي اوزان
 هب ةتاّمشلل اًعُفَدَو هل ٌءاَضُرِ ٍءاعدلا ىف ْهَكَرَصأ نو د ِيَرِفْغاَتَرَلاَق هَذَا و ْوُملا ىف
 نيجي 2 1 222 00

 حج يب حل ا بتكتحع ين يحبط يفشل
 : هووأن خ تت ارإل نادعإ كس هاج ك كس تاجانم ل ئوم_ ( لّمارسا ىئب) موك وصروا : ممم
 ( ناوخ ) تسول تشوكم تس كك هر ىلا كح اوت اورج 28 ا ةيراعفسابب اكد اش( سيطبق ) موق وعرف

 روا تشو مب خس لدب تالاجلع « اًدَّسَج«إ دانباكروز لاك سم 2-0 ا

 توو كفل ذكى ا شد تم كس دعي تيما بلق ررط لسا حت قرج ىتراو آى كس ليتك سا < ن نش

 رماظري شارب كرت رشا كى /1ءامت اباد تك ةتسيبيب 36 نعام ومس ص

 ت؟ج الوب تناهوكاح آل برا سايب هلو وراح فوزجل وعفما "اك ذخستا« لج كدلا ذوو لم ل ارخن حو

 وويتموك ا ءايلانب دوبتشوك ا فس لوبا ىترجي رك ءع انك اجايانب ووبعم حررط سكك ا تس اترك امنت كن لا لي لياعم ىل



 6 هراب (7) فارعا ُةروس ماد (مددج ت0 ججشف كل انَهَج

 هس هو لكلا تقيقظرو هولا يك آل ياك ن ارو سو# مداني لدنب كس جي هو بج دوا ءايكم اكأك اضن ان ىذب دكان
 تس متو ايلات متري مت فس بر هدام كاهل هكا ءاومدعإ كل ذآ باو ك- كالت ون يروا لإن كم ارك

 هةر ع م دي رشروا تخرب نا لفات ةكهتنتع قوم بج (ر مرا ) رواء ل نوراكل إذ انيقي م و ايكترزكرد

 كرش مكساج وب ىرابتب اج قب تمدح رجس وكول ميار فس ناو وج لاو فرط م وقلي ا سد

 (نثل)ء لير فرطكيل نايتس قرط وا ؟ تنل ار اظل كم كتل برد تسال اكسو نر انتا حس مايك ند التم ل

 تسدجتاب لباد لاب كرس لاعب ةيسادوا «لم شوج ( لي دكر فرط ليا ) نايت كت ار عر سغ كل كاد
 نا احب تسري سابك ف (طف تاع ناورإب) تفرط با لم صخن ركب حس دجتب لين اب ىلا ذك ناد
 كس ركن جون قرم حس فرط ىقب ا متلي « شيا ذك تحي ل اخ بي رقروا ( ايل ايد تم نثر ا روز لس ولو

 ل ارق امثل وكول اين ل و زخ اوم سس ريو لكس رك رتب كس زخج وكوجروا «ودرش عئوم اكتنع رب يجو ونمت

 فاحمول لاعب سرمرولامرف فاهم سا ايكدضتاسك لاب غيبسا فس ليج برعسر يس ابان ( فنانات وم )

 تتر قي اوك وفود مروا ءايلركل يرش ليكن _ رك حف دوك م كل وضم دوا ف# رك يخوكن وكلاب نيس ا لب ءاعدءاررف

 -بهسالاو ةسدكرددايذهتس نولاو رك ر بس ةلروا مرق شاد لع

 : برد ديدم قومردم هد ظ0-

 كبد يام يدداداوءاق ُيوْلح سس لص يلح .+ تكي ذَت صدف اميج < اننا ّىلَح يلح مهيبُح : وق
 ايكوم يحيد لدب حس هرسكو مكس مال حس تمياعر لكي دوا« دركم ادا ل ءايوك رولا يك اوك او نك اس دم خم

 فرطوم قرم هل ع عار فرط جع ريم رواج لانا ئراص ئرماس « ٌىرماسلا م هل ُةَغاَص : لوف
 قب مقحس تادإ كس وس اكرم ارك سيب بلطمء ع تار فرط كت ادإل زك فوريه نس روا سد

 - اد لاسؤ ارب يا هليكل جرس
 - لوم مولعم لق تزوج مُهْغاَصَ ابك ُةْغاَض سس نوغتلس نالزج منتي

 .ُلَدَب ءاًدسج :َيلوَق

 ؟ لآل ترورض ايكىذسال اًدسج لدباك لَبَع كاس

 اًدسج لدباكى ا بجروادمايانب يروطاس طئاحلا ىلع شقن لجع انس دك ا يدرك وور يشيب حس لدب للا شوج
 - راو درب شتات ياني اتي يكرم مولعم فيكس
 ير ءاقق بكم عس ريو ناوظروا تسيب تشو نها كس حجي قت زيي ك ع هراشا شلل اًمدواًمحل : قوق
 -(ةرهرريفت



 (مددج تلج شفر انَمَج الفل 5 هراي (/) فارعا ةروس

 راصتتقارب لوتفمل يا لع لبث عَئَّصْؤتذختا كس هراشا لش ل 1 ًاهلإ ىُفْرَّذْحَم ىناتلاَدَحَتإ ُلوُعْفَمر : ّىْلْوَف

 ب فوزجبجلاهلا كو لال وتغماك ذخخاا ذبل [نكسوم سئلت كروكي ازسريخب نب ووبعمو ا عزم ق لطم( علس وب ماج

 ىل مهي ِدْيَأ ىف طقس. ل ك ذو« م دان تسلا لي مدنام مهيدي ْيِف طقس اَمْلو « اًوُمدَت ى : نوف

 .(ملاعم) هدي ىف ٌطِقُسدق ءرما رع ب وييسر دع <
 زيكو رك ام لس امَسُب ب ةفالخ ب ةفالخ ّسئب : لوم

 ؟ج ترورض ايلى ا.د قعءاه كادي

 تفصروالصلكالاحج تصاب لصاكل ا ىنومتفلخر وا .فوصوم |, لوصومءاه كس بادجاكيش لاب :(يسوج

 جس فو زدت اعركاي درك راشاكن ام ردقمءاهءجاتؤج ىرورض نوم اكدم اعوتو لهب بحب

 دع فدذح مذلاب يي هذه م كنفالخ : نإ +

 ا هك جس بوكت سوارلع كل كس دارك رون ب ضن اقاطم 0 هّبرلاًبضغ :ّقْْوَق

 -تفارع2 كى ا دخروا تبكيك ادخ هللا يف ضغبلاو هللا ىف بحلا

 ووسام مولخمسس أ ن نباي هلع باو اكل اوس ارب « هبلَقِل ٌفطغأ اًَهُركِذ : قلو

 هداي زول د نبك اج لايك ايد باوج كا« لل لكالاه« ل لدم اوب قتل الديانات كوم

 تالس بأ نإ ايعسنب قوه مولعمتلقفشو ترقد ايز لب ما نب اي نكس سكس ساس + الاو

3 0000 ٍِ 

 حبوب
 ىومرطخبج كح دقاواكت فو لاري «راوخ هل اًدّسَج الجع م هّيلُح نم هدعب نم ئىسوم موق ذختتاَو

 ناب وفر

 هناك كن كس رك عدا باو ل ند لأ * وم ترطتروا ء كت سلوم كك ياني دوك قل ىكا دخ الفلل

 قلو قرب حار ناديمل 3 يلدا لج اررسا قب موق ايدامرف ف اضااكك د لد

 ب انوس كم وق ات ف نمرواامتن ئتوم ىثتكم اناك سن نس ل مني قري كج كح ب ىروطو وك لنا ةلةيلت كوس قنا

 اكل يدزووبخخل اء قدلاذ لني كس ماسة ل فت لج ترطفح# سا ل ص ايلا لاس ليدز كيا
 قرا لك للراو ]كيا نا: تايحب قم” دده اقبل ةليا ناب باقتدمج ليا ضو كفك

 ل _ رك مك ل يتكوو تسجو كل كس ومراووضر اخ آكس تايحوي لب ا تان كس ف ادك ب كي اشم كس ذاوآ

 قحن لج 1ع ٌقاجومب اديب حركت نص لو متم وكل ب نونو لكس قص زاو ىلا ءتكد دوا رجع سان اتاك
 هلو ترب كعردا ةلق كتل 7بررو بجيل نو كس ال ذاؤآ نيستا نيمو



 8 هراي () فارعا ٌةروس 66 مدد لج جف اَنَيَج

 ده كك حارص كى اذن يقلب سييرا قاري ن ؟ ةزووركب بلطم

 ري ثنكب كيا لاب نس نير سف ضن ( مل اهم ) توص هنم عمسي ناك اهيف حور ال بهذ نم اًدَسَج ناك

 تيلي رصاكب وقير لس لومنا روك اعملا رود بحاص ماهر اطعر خس ازترثلا ل اق كوك سك زيي اك تسد

 وكموقرولام درك ارك يارا ىف ديل د ذ كس اري ا فس قرعاسسم لبو ت تاي مت لوس سيء تامل ملف

 تن ايك لابي روبتسروا ان كك ريروطووكلي 3 2100 دب ياخ وضل ايدام

 «لوتدعب هس قباوك للا ةاع كوم ترطت تما دنير« جس انوج مدان لكس لاس هدواحتىل كي «مهيدمَا ىف طقس

 وال أنا اي ايكيدركك ل لا مدقم ا لابي جس ليدي ل دوس اهيبج لك جو 70 نلا ل ئلؤةلتيلت كوم بج

 - اجمع لوق

 ارك ليمارس ىنب وك سوم كانبفغ تت قلع لو لكن قي لاس للم وقل مكي درك آن نال يلع كوم بج

 تارت لامي دوا تري ىف دق املي دوك ارك موقع لورظن يابحر ىكؤكى دي دهب ىت ابي قورهل برت كة ساجد

 د داك ير وطالع تق تس الدار نيل تس روطو,: نايت ت ارق تيفيك روف ردا لأكل

 لاذ قش لح سثج ايكلاعتسا اظفلاك ئسقسلا فس ناآ رق كل كس لش ليد كي ب فس لوبن اكو وسكت يبول ولاو
 تسي لكك ريئروا تيمي ددعقا ويك | لكتاب لوكيل دا + لي ساق لو ليد قكىلا ةدكاروا لن كس 2

 -! لي لي ماع كس قرايتظا دوا كد بس

 لا. لفل ةلةيلق ناوراب ترضخ لابي نايات لاعب قلابات اكرم تررنع> ةلايلت نوري ترنح كو
 < هدإيزولبياكقظروادايب ل ظفل لامك ابك حاس اج

 :رزعاك اكتئاةك25 ناورإب ترضخ

 ماكان لي تكد ذاب ح هوم التم ل كشوكم اق قياوو تحجي كل ايل يفر ذع انا ذ_الففاقةلتلت ناورإب ترضح

 لاو با وف لبث « ةيتخ نا قاتساب رعي لاب اج لانس دايب سره ٠# ليج ا رف فلقة ناورإب ترطت: عسر
 كيا قره ؟ تسكب كم اوي قرم ن9 تكسر للاب سب دورك الخس ا ده بج شكر مم لني نايك شركت

 -هتم كك ئ "28 نلاج ريم تكسو هداآرب تدانبتى تاج فرك ول كورهدايذةس ل بجروا لك

 :مارتلا كى زاسملاس دك اتيلفكةجاع ناوراب تررطح ل بي تير قت

 ترضتافلا ذاعم ىن ثعإب د وا لب كس قري تب ساكت اكبر ضن كتير لابد ماتم ىلآر قر اك اهنا تسمع ابك

 -#_التفلةكهتلع ناوداب



 م5212 تلج شف كن اَنَمَج انللول 9 هراي (/) فارعا ٌةروس

 :تءارب كن آرت
 ترضخ قدري ذ هس دوبي وكل جس كت ءارب حس مارثلا ذب تبي كي الك تلة نور اب ترض> ف # نار قل ابي

 دس او# نايب[ررط سارع واكل تي كسري لن لب هت هكر رك ايجج ريال نود
 «ودانب دوبتم كيا كل املا بكس نوراب ترضحرلو رضي هس لكارسا يذق كرد لع نس نات ذاهب دك ومج

 لارسال اراكي للم ارا فب ىت تت سن ءاي دابا ريك يل اكذ وسلب طمس شن رف لكنا فس ناوراب ترتر وا

 هسرسود كس ركن العاروا ٌلانيداك ابر قلي كيك اذ نوراب ترظ>ر ب يال لاك حرمك كل وج اد هواري بم

 م١ تنآ»؟ باب جورخو ١ لب اعذج لاينابر قل لس سارواايك ع ركل ع ارسا خب ماتور

 < قى ديد 2ك لاييطلف اري ابردعت يريم نآرق
 نم ىسوم موق ذختاَو” يا رفد: تكف رطل ّمارسا قب تدبن كي لاسر وا ىذاسلاس لى ل اجي

 ,راوخ ُهَل اًدسج الجعم هيلح

 كس رارغاد ةذس لوهاوكى ل نلا لإن تن. رضتوك وكول نلت لارا ىنب كح لوم مولعمز يك تريت طب تاب ير

 « كرش الش لن سوم راش مئارج ني قرب لن هاكذ كت جير شو الخدج لن اك تذكير ا قلك راد دوا سا زوجت لييبا
 فيلرشروا نمؤس ىلو متم كيا رانكر و قرض انو ودول آس نت ىصاعم يي رش سسود كي بادوا ىزاياذد «ثوجج ان ز «ىركوداج

 تسكر أوراج قالغا كل ارسا ىنب نااعس بيج قذي دوغ اجب تاب يع كانمرشتنج وك كس نانثا

 لو التم ث طاطخما ىيتطو ٌقالخا بج مقرب جس ست اب كب جت وكي لي لءاعم كس مقلم تقيل لاكي انج مولم

 ك اهب باليعاك وبق الخادب دوا لوي ارك وكل وراد بصنم ىف دروا ئراشموو ايل تكل يك اوك نارك زك ماوكروا

 2 راووفوج كارت ماتو ذس لومنا لم لسلس ىاروا كس عرورششس ا قرع كل كس تلاها ىف نري رجب كس اذن ايك

 نس جب ناكروا العب نكح جدن حس وزب نلا كيج بج كح اجاهكي دك تل ذر كب وضم فرط ىك افلا ابغا

 رات جلول ايكقاوك«ءاهتت طاطحما ل الخا بج كلن لون عاج انس لودنمب لاحاكل و دوبي لي لماع لاس
 كت ةعوب اسد موق( ذ_ومن) لب زي ةراوركرنلب وج ضف كل ور اتواروا لوبن لوهيشر لكل داتولد قولد لهب ل اوبج

 التب لب ابق نا لايتسم مينا ىلا بجاكح اجاهكي دكا سكى رك ايس لوكراته ٌقاغادب لايك كبس نا
 - لو كك هرتيكريخإ  وءالتب لن نا نانا لو متن لحج لن قكومج

 مهدقب رمآلاب ابد حف ايلول ىقةِومهتََْم تاذع بصل بلا َلِجلاداَنتَلَنإ لا
 ِكاَرْشإلاب هللا ىلع ©َنْييفمْلاىرَجت ممبنيَرَح َكِْذكَو ةميقلا موي ىلا ُهّلَّذلا مهيلع تيِرُصو مسمن

 زشلجي مزمز > 2



 5 هراي (9) فارعا ةروس لكل (ةددلج) تلج شف تكل اَنَمَج
 روح ةيوتلا ىل اَهِدْعبَنِصَكيرَنإ هللاب :اوتماواهِدَحب نِم اهنع اْْعَجَر ابدت لّيَتلا| 2

 َّخِيناَم ىل ايتو اهاَقلأ ىلا ةَلَدحَبَصحْلا ىسوُفْنَع نكس َتَكَساَتلَو آو مهب هيجي مهل
 هروسو2 5 هدو 589 -5 ذل

 لوعفملا ىلع ماللا َلَخْفآَو َنْوْفاَحَي نبقي هرم هَنبِذَلْلَةحَيَو ةلالضلا نم ىّده بيك ىا اهييف

 هلق لاقت ركاب لعبا ردع لو نق ب دق نم ىل ُةَموَقَسومرَْحلَو هيدقتل ل
7 +080 

 ٌةقَرلامهذَحْاَمَلَف مهب َجَرَحَف ّلجعلا مهباَحْصأ ٍةدابع نم اَوُرِذَتْعَيِل يف مهنايتاب هاَنْدَعَو ىذلا ٍتقولا

 َلاَق َلْجِعلا اوُدَبَع َنيح مهّوق اَوُنياَرُي مل مهشنال هنع ىلاعت هللا ىضر سابع ُن نبا َلاَق ةديدشل كلا لَو

 جرح لبق ىل لبن ةلفتشَبَر ىسوم لَو هقِاَصلا مبتَدَحَو يدل اول ولأَس نيذلا ريغ مهو

 ىل ٍفاَطْعِتْسا ُمامفتسا نموها َلحْفاَمِباَِبْلاىاَياَو نومي لَو كلذ ليئارساوبب قياقيل مهب

 انبدَعتال 0 ْىِيْلا َُنُمِفلا ى ها خيام نأ ريع بن كؤالتبا و ال] ءاَمَفَسلا ابيف ٌتْعَقَو * , اًنيَّدَعُتال
 2020, تسل

 بْدْلآَو فَنْنرِْلا تح لَوْ ُهَنْيا ده داي ْنَمَىِدْهَتَو لالا قت اَهيّدِصَت

 هيَبيِصنِإَدَع ىلاغت َلاَقَكْلِإ نبت ًاَئْرَماَتِإ د ةرخآلا فو َةَئَحاَيدلاوْدَهّقاَنَل ثجؤآ

 نوفي نوفكينَ ةرخألا ىف أَلاَ ايندلا ىف وكي ثْنع تعب قصَوو ابدعت اق نَم
 هيلع هللا ىلص 2 يول نوني َنييْلا ةنزنمؤَب انتا زف َنيلاَر حبلا

 نعي فسر بر الجفا ها لقت اض جنا دل
 اهيعشووجما 5 1م مهعزش ىف محلات ٍتيلمملَُدِيَم ركل
 هرم وإ 525-82

 لتقك ةهياع تناك َدئادشلا َللقَكْلاَو يبدل يب

 مقلا ىل ”َعَم َلْْنَأ 2 هوْرَقَو هفَّزَعو مههم هياَومَمَنيذْلاَ ةَساَجَتلا
 ةقركيفتل مُمْلامَه َكِبلوُأ
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 وتد تلذروا بارع بضف سس فرط كب ركس ناري نا ياني دوبتس اسكن سد نتج تع_ :ييجرد 3 7 "1 يحج 520
 قدرك دسم تلؤرب نا كك كيس ايقروا تك تك التجلي باع ريو متين ركل راو خان لهي لى لدنز

 فس وكول نإ [”روا لع ةيسدازموك ولاو سرك ارتفا بي دقلا هل ذ كس هرميغو ل 2 و: يل قذازسوكن ا ذس مى 2 31

 دعإ كبة ا بالرب كعب مآل نامياري رشلاروا كس آذاب حس ويلا هارب دعب كس لوبلرغادبه وري لكل ايلائادب

 نامت ملا وكن يلاخاوك تكن ا ايكو ارث اك فظيع وم بحجر واحس الاوانركمترري نا الاو فذ كف اعم وكنا

 لوعمسروا لإن سر تبر غيساج كل كس لوكول نا ءاىكتييادب ح ىتارك اخ اوم اهلك مب ناوج تن لب ير

 د يو



 مدد نضج شف كلل َنَمَج مر 9 هراي (7) فارعا ٌةروس

 ناك مكس لاقتدلا تلي مب | ذللك كسروا «تدجو كفو: دقم كس سا يدرك فاو مارب ىمهبرل)

 نور ضاع ب تقفو للا هدركررقنمس رامتهدركاتءايكب تؤكل ومو ازتس ء لكل بسب كسر لوبن سس لن سكول

 الفل ةلةيلت كوم ترضطح كول هويخ انج ء لي رك تدعم لك قي لاسوكىكء اقف يسال انج ايكابك ل كس نس اوك اري لم

 مدجو لك ارك يارف ذ_ نقل ةقفقا تق سابع نبا ترض ازكي #1 .لزلز تنك كياوك وكول نلا بج « سس وم ئاوردجت اسس كح

 نبا ترطخالروا ( سر لع لكن ناا) يك ينقل عطس نأ نس وكول ناقتي لاس ةك فس مق كن امك لو

 وم وق ايلين لاك كتوك ادوا ءامت ايكدبلاطم اختك وكادخ خس لونج لن هوالع لس لوك نا يامر ذس ( سابع

 ليي حكت رك دهتاسسسريموكن ا ثم ىت لحي كح دوا لحنا ول تس اج بآركاراكددورب سرب ا ايارف ذلة

 وج لي روصأ لا بآ ايل «ككر د تمبترب كبروا تيل كه رياشم و وخ اكتدكألب ىكانلا لارسا نب لاح: كس ةك ركك الب

 تدوو روض لورسود كس ك كس تمر بلطم اهفنتما ؟ كس لي دركك الب وكب سم كك لس لادن نجت سلا

 نركءار كل: بدين رذ كس للا ءايدرك تبوك و اذان فس بآن ب لش كش ذآ تس بناج كس لي« كلب لما

 مري مكروا كح دركف اعم ليي" ل جب « ل قت آف تسير مه رام# ليد تيد لاح تيا كادوا لي كاك ل ث اح

 قا ليي ترث رو ع اردقنم المج ل اينو لا كَ نام دوا ليث لساو ذر كف اوم راب حس بعادات

 دك س كي وكن ارب بازعارمم يا[ رفداشرا فس ىلاقتدثلا ايلرك روج فرط كسآ فس من كورك دقم للعب

 لودركردقم لم نقتلس لولو نا لبي ترخ آل تروا لوم لاح برزججرم لاند تتر كر يجدوا كل وم اجاني د باذع

 لوسروج ( ع صح اكل وكول نا تضر ي) كح لي ال ناميارب نوت آرام واكس ليد ةوكز كس لب كرايتغا كراك يدي دجاك

 اوال جتك تغصروا م انك نا لن ليم اروا تار اي كس نارك ذ اكن نكس لي كر ايفا ىورتب كفيل اى

 كه ناك لور كس لوئاربو كن ارواكس لي رك ف ورعم ابر ماوكن اوج واس كن اوك ن لج اترك اطوكل زج

 اتراتاوكدجوب هكا تس ديوك نلادوا « ريو رادرم ( اشم ) اتركم ارتؤكل و زجج ثييبخخرب نلاروا جس ايكا يدرك اربي تدبر ش

 روا انرك م للك كس ب قال اريج تح وب #للج وو ل نلح انوحكوك ل وشدنب دوا ( كح سو دلي نادل

 اير كترضنو تييامت لك اروا كس لي ال نامي اي لا حس لش نلا كولو ا ذبل ءانغاكوك( تساي م اذنم نس ) ثا كس تاج

 -لث لاو ذي رالف تو < ايكا يكل زانت اسكس لادج كس ليكى ورتب ك نآرق روف ساروا كس

 «عاض هد 2.2 اه يورو.

 لو تسرد زخم زبل« بط ح؟ةيطخ يب لوعفن وردم كيس هراشا لم لا ءاهيف حين ام : لوف
 لقب نركب ريتءانانمء اناا الشم, نو تس نت رعتما عراك حا ك-- نت نسف اضاكذنفل ا ءبستك : عوف



 3 هراب /) فارعا ٌةروس اهل (مذدج) نتاج شف نت نَمَج
 -< ل خا تكل لابي ءانرت
 لا ةيباعس اتوم فني ىرعتَب هو الع ي لاو باوتاكردقم ل اوعي « لوُعفَملا ىَلَع ملل َلِخْدأَو َقلوَق

 اباد: جس لد مال سهول مك جي لوعفن كس للا لابي هلكالاح لو شئتم دور كف # كف مال ب لوعخ لس

 لثوار ب لوعفنلس ساس بو ىا جس ابد: فيض رب ل ايوب مدرب ل يدب لوعفم يل 7

 (حاورالا حيورت) عامان

 < باوجاكش ا رتخا ليا ههِيوَق نم قوم

 هموق نم اوم لاعتسا سفن ىرعتم لع ُةَموق ٌراتخاروا سفن رعت دع مزال ٌراقخإ لجن: شا رتعا

 وج دق رظو دوا 0 0300 لس كف طعوكرت فرت ح ليس لاسياو ف ذعوي كايد باج اك اركاب

 ني ءأبنا َداَع ءَقَّدَص «رفغتسا جوز رم أ «راقحخا حس ل قت نلا عساي نس لعب لااعف ادن فرص

 جيري هل هتكلفأ ف طعاما قير : قوق
 وجر وحس سي نتش_ ُهُْهَي دله ءانذُه لي دا كك انبئريتأكءانذهذ# ملط زرشمانبب : لوف
 -هان 0 ىدهي ئدهد نام ا

 رمد ركس اهي ؛ءادتم نوعبقي نيذلا لدا« لث ستيك تش للا لوس تربل:
 «دكوعبتي نيذلا «بي رن كرس نرعبتي 0 (وجب ثدايعم زفل 2000 اربم ن وعبتي ا 7

 ب لكلب حس نوقتي نيدلا

 حمدون
 مكي راق رورضي بضل يا والعكس تلاذ لمئات د ءمهبَر نم بضغ مهل انيس لجعلا اوذختا َنْيذَّلا نإ

 كح لاء بس ميرلا زوق ىلاقدفلا كح كس نلا ىل كب جتا سكس ضالخا فس سوك ني يكدر رق ىرورض سلتا كس بق
 ند لت لس ازم قة ت رث اوكن لا شب ولو لوح وا كمل ناز لونا الذ ترق ع ةساجون ف ذاعم وانك اع 1

 داوم نت كبف كل ايد حس روم كلج تأ جن لذ كج قرع اريج ءاكوج و ذخا ومس لا ىلع

 كح ةس اهوجالتج لم راخب لولو واق اج دوج سموا وكما لوك كاب راح جرب كدن زدت سكس لور وف جاو ابك اسهل

 ايا رف ف يي نبب نايفس ( فراعم) «جس فج َّلإي لع لسأكل ا كت خب[ تسييس بدك مس لب نايبلا رود رضت

 ل توب نق ا م سرك عرج كسفلا لج زتفا ىلا ىو لإن سكر ايتتغا تدب ل ني د كأول
 سا لوعفم <, ةّلعف نازورب ٌةخسُن « ىده اهتخسُن ىفو حاولالا ذخا ٌبضغلا ئسوم نع َتُكَساَملَو

 ءارم لازتخل سوو كت ار ةفاي حس خت لابي جس اناج اي هدبك نول رش قلو حس احايايك تس لج نيب تك وكلت



 (مددج) ةآلج شف لكل اَنَهَج ما 9 هراي (7) فارعا ٌةرو

 جلع تاياور« لكى اطع رد دعب ك خ_ 4س ويتكل صاوج لن دارم لات إب « لوب كال ير ننتج
 ءاجاعكك بنز رود ساكن لا ف لارج ء ست كسوثوو هت اهكر تليخبوكت ار ذ_.لظاليلت كوم ترضخ بج رك

 (فراعم» 2< ايكاب/ كنك اإيارفاط

 دارما نسا ياني ووكتس قدندادخ م تن_نلااةلع قوم ترن> « اناقيمل الجر نيعبس هّموق ئسوم راتخاَو
 لو فلخت اياور لاما تس نوك د آييءايكب تنك ويسد ارتس كس سب

 ح نوى دتسودركب تنل لارسال

 أ ماكحا كس تار ذ_اكنفالةلةاغ قوم بج كيب ساد كيا« فالتخ ا كني رش مسخ[ لويد تسلا

 هدوم سكاكا طاف ل كبج جس تفرط كر شا نتأو بانكيك بتل بكم. اهكذس لوبن ولا
 كس ريروطوكوارمت غيسسا لير واايكب انا كوك لوددد آر ءرسز تس غنظخل يلع كوم ترو انج كس نيرل ميشيل ن

 مبلاطم اين كيا ذس لوبا لابو نكي انس قس وكول نا : وم م الكم لفل ة]ياع وم ترضخ ىلاهتاشلا لابو «ك

 هكا نيكي 0 ود حس لوح اى ياكل لكبح ملا در

 كك كح ترزعسرواب راكم مرج تابع كسرت فرط كم وقائد دج ليهو لد آرتسسك سب ساد اكعد

 - كر الخ لش اوخ كدت وكدا روبناركاج لابوروا تس كك اهي ري روطوو

 عنا ليلى اكيد عزم تركت دابغ كس رجيم رسا ىخب ذس لونج يدوى ارتسيي كسب ساد رست

 جر دك ب ىت نال يكق لح وطقيسس ناشر وا يك

 هس لوبناركاج لابواخت ايكاذج كيكه اب لري روطو وس مكس شا لين ل يندو ىو آر سيياك < سيب سار وق

 ثروا ايكاطعوكى لذ ف لاس سا قلد وجامرف اطعدجي هو وف لبس ثلا ايلى ءاعد كي لبي نت نايلي مدس

 نب رسم ودايز كس ب دركك الب ارز ل ل از ووري نش ق1 بدني ءاعد ديوك لا تندقلا ءانرك ا ططعوكى مرش

 لكك ) قع اصري نا لابج جس ن ه0 تيب آهرقبةروسرك ناكل /-: درا رآصقق ىو ذس لومنا« لين لئاق كس ساد كرس

 50117 ماركتس دكا ذاكت ومع ( ل ]لز) ةضبد لابي رواج دك اكذوم حلاو توضهل رذ ل( كشكل

 فيلا ةكياع كوش ترغت لاعرم « سكس سوشل بازع قت لولودك جس انكم«

 اقري لاسلكي بجايدركك الب اسكس بست تفو لا لتس ل منت ىعانرك كلب نارك دعب ءاعد لاا
 يضر دركي ب روط وكوت ا سا يكرس لس موقب لا احاجومب ىرب كس مازلا لسا لب كح فورصم

 يدركه رئزوكن اروا ّلاررفلوبقر اعد لك كشفت ليات كوم ذ# لات

 نك

 وكس "ىافرص ب ازع يي ب لطع شلك تعين ىتمحرووءاخأ نم هب اجيسا ىباذع لاك



 6 هراب (7) فارعا ٌةروس انه مودي تاج شف لانج
 كس يركب قروا كس لي ركرايقفا دودج كس سوم كولد وهودوا« جس لدى رورض انتيك بكر بكل وماي

 وكس نا رفاندؤانادرمثام رف عراصو نسا ءرفاكو نضل ايند ىدثو ادخ تتر مكسب بلظم ات رسو كت رو
 لاي نو ٠٠01سكس تقر كمفلالجسدراو لث فير ش شم دع« ل جسدد# باين تسلا بسمو نيب :

 لاروا ل سرك قفش شبه لات ةييادوفاج دواس لاك رهب سرمد كيا قولك سس لك صح ليلك تصر كك

 محام نياوملسحيحص) 2 سلو كد لإ با 2 فانك تمر ياه

 .ليجنالاو ةاروتلا ىفمهدنع ًابوتكم هتودجي ىذلا ىمألا ىبنلا لوسرلا نوعبتي نيذلا

 : لي لثئاروا ارو فاصوا كس بأ

 يوتا روفحس تبسانم ىف ومدحب كح ىلا باء جاكي ديد لش تيب قباب اوج اكء امد ل ايفناقتلت كوم ترض
 امتئاومداشرا لع باوج كس ءاعد لك ل ةقتات وم تررظح ب تيب آدقلاسسء حس قكى د تدند ىكغرابنا ىك انفي جتكل يارس
 روا و قنو نامي اج كس لو كولو نت هس ترو تنكر - عم 2 صك وازجرب تمر كشلا ويك

 ساو فس ةناعسدإل م اكئارش نلادج جس لكى ىتدغ شن كل وكلنا لمي تأ ا« لي دكا دوي كايرو ريف وقول

 - ايا رفركو قاكتسالاكو لئاشفدنج و تاماطعو تايصوصتننج ل قلي ترضخ[ يب نماء كح نوم

 ؟بسدارمايكعس ىألوس

 بلطم« بوم فرط كما« ىئا جنس كاك ناي كيا تفص رسمتك يادجتاس كس لورق كس برو لوسيا
 مكث توك كلا ىلا ل بركس تبن ا« توه هاو انوي نأ هد قاع مآ ئايد كدا مربح يك
 1 قل لا لوسرركع جس ناجم ب يجلي كب ع لترا تفص كلاس ضايج دكا وم نناج ناني ا
 اكل مي ا ليا قكنب لاك فص قب كل بك انو ىئا ضتاس كس تاالاكو تالاحو تايصوصتروا فر اهو مولع

 كف راعمو نأ نضريظني_ دوا مولع اهب شيئ دواي داهم ايدداكف راعمو مولظو# ايكدد زلت واذ اسك ىكت ص

 ارم سات اب كس بيرشكا آلبجج اضوصخن نسكن ىتيافن ود عم لوك حس لت هز اوم الحك يا كس ارودص
 ىكيآي فسد دول لاس للاي كين اميين اه ذي فرت ليا حس قلك وب د ذك ع ررط للا حاسس بس ليدل
 م تالاع نا كوم زجاعايند قده حس فا لاثم كس كيس ل وج كيا لن اوم راج مالكه وب كرايم ناي
 هج داوم ىلا ةلعاج تدابغ ذب كيايي فسد ل ماكس نآر ردا + ذلا باج كل وسكس بآ دج ىئاكدبسآ

 (فراعم) -<س لاك ردي تفصى دب تبم كل قت دقلا ل وسر بي ميرا تفص لوك كس نورس

 يسدلودبم قل نس وجد ىلا بآرك ام اوجاعكلانو# ىلا تمالع كسسآ ب تيد ةنك جس ييجي كيا كنك ىاوكيسآ
 ها وشجي مزمنإ» 07



 مده تلج خف تزل نهج 0 © هراب (/) فارعا ٌةروس
 كبي ل تيياء كدب ىلا درك س قل تخاشروا تمالع كى ب قرف آلكك ساس سكب قزف يدك اب لوم نك

 بآل تارك يرف ل ثي لابي كس لي اوجاع م تارك يس آف كولو ودل لام رف ناب يك فق دثلا لوسر ع تنم

 يش وكت اءالعو تافص لكس آ لم لبماو تار قلمك هراشا فرط لكتاب لا لب سا كس ليي اوم اسلتوكت افصل
 لابيب صيصختول ياو تادرو 1 انجي دوك افتققف ترضخ اووخ و نيد وكت العد تافص ناكل لب اي حس تحاشو

 د لصتروجوم كل عروب تاءالعو تافص لكس درو ك2 لقد سوباتكوو ىت نا ليمارس باك عس قكى لسا

 دايز سا ليا قد دو دج ب روطلس لوك ثجركذ اكل يا كح حاس قدوم تس كفلةلةباع قوم تضحك وأنك

 قسوم لع

 :تادالطو تافص قفا ب آب لبئاو تار

 تاليا لع نا كب ا دوج اب كس ا لير ساتعا لجاقج رك بسس تافيرترانهب# ليلو تي دقو دوجوم
 كس هس قراضو دوبي كس دارذ لاقت لوب ف الفكس دققاو تاب ركام و ةس ؟قداصري قف هللا لوسروج لن تس اج نسا

 دوبي كح تقف لا نايا تس تع ركبي ذاك كن آر قدي دذ كس لاك ا اج آد جتاب دايت اذب تمم كيا فالك مالسا ف

 تافص كي آل م لبا اكاو تاروأ تلو ل الك داش ب تاب لادوخ يك ين العا ّلوكف الخس ما قت فس راض

 5 لقلت كرب هته ناس جو لكل, لوجو متن العد

 رواسي [ل او تار راو يريم نآرث ةءنايب كب اكنا ومر ليثأو تار ول تئافصوج فل اينالا ا

 اك تفل ترض لع نلاروا ع اما دوك اما ح تار لا د لوبت لوقت سس تارطنح نا لب ثبيدح تاياو ري

 -ةسدم نالسرل هذي كرابمرل

 :تيياور كيا ىف قت

 ايكع صرخ ى قفل بك اكل كدوبي كلك سة[ رف ةقفلتتشاقفت سف ترحل 2 لأ ع تول لكل ل قي

 ارك ابر سكس لاا باب اك اك امك د12 ل فير شت كل كس ري نرازم كسا بآن ايكوم راهي حس قات دو «اهتاترك

 ياللا لفات كوم ف لش نوم ايد ملك ادخ كك لج قدوبي ااهك سس لا ذة ترض آس ابدا تار دج

 الواي ايكراكلا فس سا ؟عس اتاي نايياكروهظيس رهسروا تافصروا تالاعهس ريم ل تار ةفايك هس ّلاررفلذان تيد
 روبتم لوكا وسكس لات فلا كل وج اتي د تداهيش لئن دوا« لين ساب تافصروا لاك سآت لي تار قلب اك اقوي ثلا لوس



 8 هراب (1) فارعا ٌةروس مف مده ثا شف تزل نَمَج

 ( يقي طىالسا) كك ادعي كس لاقفاك لاء ناهطماكذلي باي[ رف ذقت بآن ب لوسر كس دثلا بآروا سيت

 لرش ملا ملكا ب كنك بت

 :تهاور كرسود لبا

 يكب سلط رق اييارك ف سا اهق ضرق كى دوبي كيا مذ هتف لا وسر ب رف قيل ةفاقتت لك حرر نح
 اوك آل يمك ابكر وا ايكدبل مدت نكس تدش فس ىدوبي ودي داتا ب لاي رم تتقو لا «ايا رف بأ

 ءكلذاج كبي لاي تامق ع مايا سما رفذ_:ةةققلف ترض [ىىركدادا ضرقا ريم كتب اكل وذ ونجد كيتو

 ارجاء ب مارك ياعسى لب ىا نس بآ امن ىك ندد كك ادواءاضعو برغش: عك يظروا تك بجلب ىا تفل ب آن انج

 راو ادقلا لوسر عد وهتك  آكاهقبر رقم هت ع راكهدوكى دوبي تسب اتسم ارو كس سدوم كانبطف ا هدير ركوب

 هريفورباعه ىلع اياررف نفس برر هما يارفذس آلات لاح تروصؤ# لوما بت: نس كيل يار ف تاي هد« كك

 لوسر كلنا دهشاو هللا الا هنلإ ال نا دهشأ”'ءابكفذس دوبي ىت تسد: قاب نكروادد بسبب ىددبب « لوك
 501 لاعتادخ مروا هيد لع تساركدثنا لاماسد آ نبا نس ملا لوسي ابك س سادعب ل دس( مالسايفرشم “هللا

 يروط لش يآ لين قى نيب تافص كي سآدج لم تادالل تانج اج فرصرصقم كا ايك فس لي كيج تنفو لا

 دلي كل اي ظظافلا قلت يآ ب تاروت لع لأي ل دوج وم

 دك لوم نراززم تن ودناكومت م اشاكن لا كك دوا فرط كك يع ترجتروا كج لايملك تدل و لكنا «رثلادبك نكي

 دع كلل( تونك لول رود تل لاح و شوو روا ءلساو نس ركروش لع لورازناب تل او سكت ناب تو

 (فراعم «ةوبنلا لئالد هلاوحب ىرهظم) دهس تمواكدارم

 كلير مثشرلج كن الادج كل هس ليفت زم

 تومَتلا كلم هونج َصاَنلَكَي نس هيلع هللا دسم نيشان تاج لق
 نارتلا هيللكو هللا ُنِمْؤُيْىِدل يملا ٍ

1 

 اوسروهنلاب اوما تيِميَو كوه هلال
 2 2-2 رو وو 522 د ردا 23582562783

 5َنولِدْحَي هيوْنَحْلاِب سانلا َنَوُدَفَي عاج ٌةَقأىسومٍموَقْنِعَو َنْوُدْسَرَن © نودع وعي

 1 قينق ىف هسزدب بنل زاح ةرققول يارد يمان عقلي يكحلا ىف
 ْثْرِجَفلا َتَسْجَيناَف يضف رجلا َكاصَعَي 6-5 ضحي برضا لا ىف موق ةمضستسا ذإىوم لا اًنيحوأَو هلق ّ د2 2 2 2 5< وعى

 ماما مهلع لطَورمهيرسَم مس طيس نين لك َمِلَع دَم طابشآلا دذغب ريع َورَشع اَنتكاَدَنِم
 م »م ل



 (مددج) لج شف كلل اَنَيَج ناهي 8 هراي (/) فارعا ٌةروس

 فيفختب ىناَمّسلا ُرْيَطلاو ُنيبَجْنَرُعلا امه ُىْولَسلاوَنمْلامهِلعاَنْلَرْناَو ٍسْمّسلا َرَح نم هيتلا ىف
 و ©َنوُمِلظَيَمفْنَآوناَكْنكَواْوُمَلَطاَمومْكْطَفَسَراَم ِتِبيَطْنماوَك مهل اَنْ رضقلاو ميملا
 كا اوفو متْنس ُتْيَحاَْاوُعُكَو سوقا تيروايةلاوزماز 1 ديكاذأ

 لوما اي ءاشلابو وودلاب وم ءاسنإ ةوشش اة ورفلا تاي ىن باين ةَنكِح

 ذَا َلَذَبَف اياوث ٍةعاطلاب 0

 مب اًاذع اج ْمِهْيلَعاَتْلَسَراَف ماتش ىلع َنْوفَحري اَوُلَحَدو ِةَرْعَس ىف بح اول
 6 َنْوُمِلَظَي

 لس لوم اوم اجت اكددلا لما فرط كبس متي ! وكل 1< باطخد ففى ةكح دربك آ : مي

 ساروا هال ناميا ري ىلاعترثلاوسعس ايد توم ىتو ليئووبخم لوكا وسلس ساع لي ني ثروا لوفاس آم امن ئاشداب لك

 روا«فاجآري تيارب مك اتورك ع اجا اكس ارو« انكر نامبا ب نآرق تاراككس ساروا ثلاج ءرب ىئا ىج لوس كس

 ليدل صيف لب مكس ىاروا لكل امنجر كوكو قفل طمس نتج - قتيلا تعامتب كيا سي موق الافلات ادم

 (اطابساز ردا_لاح (ةرشع ىتنئا)_دانب ليت هراب كرك ديضار ب لوصتور وكلي ارسا قب ذس مروا ل كفاضنا

 ىومبج دوا( بس لدب حس لدب كم٠ < لدب حلا امر + لكإق قطا بساع لب ح (ىتنثا)

 اصع خيارك د موك فا ةلةيات كوم ذ# مك يكب سلط ىلإي ح.اكفلاظةلاع وم لع ينج ناادييم ذ# موق لك نالت
 ذ_ ديرب ككل ثوحي قباطمكسدارعت كو ليبق ثتتوراب حس سار وفقارام ديرتي اصع ف لوبن دين انج ورام برت

 هس مترواايك ياساكل داب كاس م6 4-2- ةا لبقك بدو لين اقم لركن عشبي جا
 يقل لي نس ماج ةاعكلي ل بابك نا فس مترو 50 رو نب تووروا اراجأ ليولسو ىرمقل_ لس نر

 اباه نابج هركوي وكت شو لا رواء د ة كن اصف ىتانيادوخرلب ايكس ين لاصتن لوكارامب ذس لوبن نيللي

 كح فروا < بق ىرامج اناج تك دوا فاك د جاي وج اشف بسح لابو رواومبرركاج لع لدقملا تيب قف ا ايل

 كل وبئر وا دختاس ل نون ( رفغنإ) كس ل [ درك ف اعموك ءاطخ ىرابب تم انوبج لغد دكت كن نك تباقاذنل

 0 [ ددي زم مكوك ولاو تكس ربي ور كيت ِلرؤك تغاطا ك4 باٌوث دوا جداا ءاج ست تروص

 .دازاكر قل :ريمكف ىف ة فعرف جانب حس كاي قبو ل لاوياراجرات نافع نول نحب نعل
 ب دأب م 2 ناي نا مج وق وم لظاو وم سك ب كس لير س ( اجي كس هوم لظاو لوك

 2 . 3 ١"
 د بازع ى اسآ

0 
 رماد



 8 هراي (7) فارعا ٌةروس 0 هدد تل الج جف زل نهج

 ناو قلَست كييص بيوت ويعد
 - لادعسريمم كيلا ءاًعيمج ءاًعيمج م كيلا :

 هس لوب ح ضرالاو ٍتاوطسلا كلم ُهلِب تيمُيو ىيحي ره الإ هلإ ال : قلو

 تيمي واس شاك لعاج ابك ضن” يجزيك نس لدب حس ةرشع ىتنش ا « اطابشأ«ُلَدَب اطابنلا موق

 < لرش
 يفوايدمكتاك خس ءاءاصع وي رتب تبين فس هلاك عسي بل طم« راهقنخا سم مالك جس هراشا لش ىلا «ةَبرضف : لوف

 تاراي يرتب اصعن فتاة ع كوم

 لع رعاك نوت ولعن« لكم لَع دق جانرل ف ووكر سار صتقم اك اهنا لا مهنه ٍطْبَس : لوف

 لن ثتلل ناك سيب باج « ل "لايت روصي لالا اق يركن يعتسر ج كس درفرب دول اهق اذه ثوب لش كيل رف م

 داير يختم ابيا د ليبقرب لإن دارسدت راب لس لي
 ىلوكىك ااكالاح ايي[ زال تيل ىلا ملكت نمت الا لب ل ايمان ف زيكا مج ضاركا ءمسهل اندلسقو :٠ لوف

 جانا توذخم هل انلق 2ك كس نس تاقللال را لئاتسرورض

 هس با ردقم اوما, فاضا# انو ان : : لوف
 بقى ا اي كاع درغم ةطح لابي رك ار لاو ةلمج لوقم اكل اقع ب لاو

 تاب لابي رك لا ضارتا لوكب ا ذيلاج لوقت بدمج ركل يس رب ادتبم حس كف وذجم اتم, ةطج سو

 يقل لبي ترروص لك يس اءردقم اذ رسما اك كلحا« ساي[ دقن انقلنسم ساي ادد انرقأ ل عد لايذاك

 تيرفح “كح 1ءهسانوم فاو ل يرق ا ماك رامت كوم: است: تاك ا ةيرقلا هذه ىف طحن ناان را لوري تابع

 انتلن سمة ابك سرد قا رف كاتو رتب اتوب ستمولعمزوج ىلواكترفخمرواي رق ل وخو لكالاح جس كذاك

 اولوق. ب لاعم تساوخرو ىرامب كوم بلطم اكل, كوب ٌةطج انت لئسم تابع مزقت لي تروص لا تن ا. ردع

 سم ضدك قليب موكل بارسال فس ىلاهتفلا كس لوبي قحاب كو لوقاكس ا ةطسحا بلاس دقلادكج لنك

 ب رثءح سور "فاعمل وشزغل ىرابت م وف انو لظاو ركوب لوكس روا ى ذاع تس وج تس كت مسا وخرد أ اهم

 وكس رواايلركة ريعش ىف بحسابك ةطح.دلربوكل قاب لوم لاتب كدطلا وا اناء دشوكت يارب للا نس لس رم

 -ةسوج لثأد سو: ةنصكل بكس لويس اهب كس ذوب لو

 لت تروص اركي ى كدت اساس فيس لور فغُت تءارقاليا لب رفغت نك. لؤعفَملل نم ِءاَنلاِب :يلْوَق

 انوع وفم بو كة سوم لظاف بنان مكنيطخ



 مدلج كملالج خف ننكلانَمَج الرمل 5 هراب (7) فارعا ةروس
 -انكرسل كس ني رسم ا( َنْوُفَحْرَي :ّم

 -لز تكا نير سجس اتاك ةتس ءةاتْسَأ ,مههاّدْس

 انوماكود ك كس ىل د بتانعتروك سودا كيا انتو ب لطم اكل ربت مُهْنِم اًوُمَْلَظ نيدلا َلَّدِبف : قوم

 لاو ابي ؤوخام دواس لوم لاو ابها انو لورتموج قوخاءارسودروا اوم كور تم ليا ح لع ناهس ىرورض

 ءابريخب فرط كسر سودر واهب رذ كس ءاب فرط كك ياس اتوب ىرعتما فرط كود« ل دبظفل لد يح بك وباي ىف لأ
 ب تابع ز قل ع فذح لبي مالكوم مولع تس لا ءذوخ اءارسودروا<س انو كاورتموو حس لوم لظاو ابدي لسكس

 .ىذلا ريغ يول اَوُمَلَظ َنْيِذَلا َلَدَبَق -<

 25 آي ءاعيمج م كيلا هّللا لوسر ىّنِإ سانلا اهُياي لق

 الكبس لبي لوناسنا كس تانئاك دك حد ادا دفان بآل ايد مكوك هتف ممرك بش نس ىلاتدفلا لن اس 2

 دوا تاجنبا« لت لوسرروا رشد تاي ىلاسنا روف رول ب ًادكاوم مولحماسس لا« لام اكتر كانب لوس اكدتلا فرم

 دل بج دوا كش نال تيد نس لي تب ب اسمع تميارب

 م السا ركل كس تيدوبيدج ل كولدنج والي دارمس ىلا « نولِدْعَي هبو قحلاب نوُدُهَي ةما ىسوم موق نمو

 لهب ناز كس اكفنلال غلا كوم ترضحوج ل دارم كول هورمي اب «ءاقتفر ك- نااوا مالس نب رقئاربع الشم تنس عك وب لظاو لي

 5 تبي لعمل اتم كس لاولاو ةس دك قري لاس ةكادخت نات جر اطوفك تسقي لاس

 ترضخ[ انكسوم لاوسبي لابي «جس ىتر ىق إي لاقالع تلاسر لكى برب فالظرب ك ماع تلاسر ىف بآ

 ىبتكاذبل.ت 2 لكى وال دا زمتاص كي كفا ةلتلت ب وتدل ترة رف كس لبيك ارسا ىنب الشلالات وم

 نا ؟ابيب ويك توت دج فرط لكم وق لك اروا ناوئرفوك كفا كوم ترد ىفتر مو صختل_ لس ليما رسا ىنب تلاسر
 تربل اقالعإي ى دق حسلاسر لك فتة كوم تضج كس انو مولخسس
 فرصروا لن حوت لاك ريح نكي قل يااهق يك جبتي كل كس لاقي وو فرص ءلاصاوك فنانة كوم ترنعح يش ج

 وم ترطنح ل اب وو كمي انج ءات انارثجي حس ىئالغ ريق لكن وعرفوكل بارما ىخب رصقم ار سوو « لير كت دبع رصاو هاد

 لحاازق كك لّمارما قي صلابة اكلي تاردؤقابرر باء لك بي حس اسكس موق كادوا نوكرف ذة

 (لمح) -اهتاكج د ايرد قرف وت لكي تلا نوكرفروا قلى اطع ليتم اقم تراك

 باءامقس ماظن لأن مترك ذاكتانامحا نا لإ اس (ةيآلا) هموق هَقْسَنْسا ذا ئئسوم ىلإ اَنْمَحْوَأَو

 رلوج لص ىلو متصرف كم افا كى لي اب كك كس نال قالع لا ايمانس اهنيك كاع عدل اكل وناحا نيتي زع



 5 هراي (7) فارعا ٌةروس مر مدد للحج حش فَملاَنَج

 وكلا كل ساافق ليتات ا لى سس اكف_ اهني سدو ف اجب حس دق سرد د ءايكل تب ديب رطىلو مخي انساك يني روش

 لس اكل اروخري تاب كرست ايد ماك ا كم خر وا نايم اس ل كس نا ذس لداب كيك ل صحرررط لسا كس رك اعد تس ىل اهنا

 ركل تقورب اكل قروض ديني نش هروكندك /م ا ءايِأ اك ل 17 لك لول موتك ماظن اكس اهتمت ذب

 ىك رآء فلاب وم متتس للاب روا كوب ل دقالعهايكو باد للا 11 ”لتهكالدج دارعت كن موق قف اناج ايان م

 «لإ 2 - لاقرب الك امالفاق لي اكس وف نادك دج لابي أ كا كياج هدر نارترود ول اج لابو ضن ىلولرلا

 انامل وو را ل تمواع ا ا مي

 جةابدب تامل أ ا ادم قلن عدت هي وأ قي كان انور

 قب ةسملاقتلا لم لورق

 وإبن ساروا تاناحا ل#ذي شل تشب نامحا ذب ني

 قوم بكم كل ول را ةغروا لومنارفان نا 1 هو كرف دل ا ارز

 0 هد رجب وراح اح نكد

 أ َمَقَوامُهليَأ ىهو مْولُعلا رخَب ةَرواَجُس يحيا ةرضاَس تناك ىلا يلا نع اوت ةيسماب رغ لس
2-72 5-5 

 هيو دب تروناملا ف ِكمشلا ٍدْيْصِب ِقّبَشلا ف َنزدَتعَي نودعيذإ اهلا
 يي رئاس ىا ع !| َنْوُمِظعُي ال ٌَنَوتيِسَيِإَلَمْوَيَو املا ىلع ةرهاظكيش دمهتجَس موي فاد هيَ 00 00000000

212 2 3 1 
 01 تقتل كسلا اوذاشاملو , ©َنْوُفَسُفَي اوُناكاَمِبمُه قر نادك ل سداح

 دنت

 ,ذا ىلع ثطع ذو ىبنل لاو ٍديضلا نع اًوُكَسْمَأ
 5 7 ' دورتاف م 257 و و2 د

 م دم

 دم ول

 ام ئرذآ ام هنع ئلاعت هللا دهر ناجع اا زيعا اذهو 57 قيما - ةي

 درو غلا وطعن مل تلق هوَُعفام ترك اهنال كلت مل َُمِرْك لاو ةتكالا ةقْرفلاِب لِ

 ٍَلَكير كاسم ةَبَجعأو هيلا ْعَجَر نا هنع ئلاعت هللا ىضر سابع نبا نع ْمكاَحلا



 -م6<

 مدد تلالج شف كلل اَنَمَج نك 8 هراي (7) فارعا روس
 8 7 هع د ط 0 71 رجو د ه8594 5 2 د

 هيل دلع ماع فلو جل ق5 للاب ناَدعْلاَ رم هموستنم ةباقلاموب لأ دوبيلا ىا
 كو

 تب نأ ىلا س وجمل ىلااّهن ْودُوُي اًوناَكف ةي 1 مهاّبَسَو مِهَلَتَقَفٌَرَصْن َتْحُبهدْعَبو مالَّسلا

 ةتَعاَط لها رو هلا هاَصَعْن مل ةياَمِحلا عيري وشو ملسو هاغدلالا يناصايفت

 َنْوُفِساَفلاَو رافكلا ةَكِلْذَنَوُد يان مهو نعلمه ناموا علقت رهو مب ويك
 روعلا بنل اويرَكَفلَح هرَبنِمَفْلََك مبقتش نع ©نوعجي مهل مهلا ِتاَّتلاَو معباب تنصل مهنوليو

 نربي راأا ساتقولا يب دُدلائشلااذه ًءاَط ىاْفولااَدْهََض طعن 1 باق ع
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 َنُدِئاَع مهو ةرفغملا َنْوُجْرَي ىل ٌناَح ةلمجلا و ذيل ضوقايَناَ ٌهاَنلَعُف ام ةَنلرَفْحَيس نولْوعَيَو

 ريرقت ُماهفتسا لَكْؤيمل راَرْصِإْا ْعَم ةرفغملا َدْعَو ٍةروتلا ىف تولع ل ءاك ىلا

 محال يح اوسدَوَو ويحل لولا َلَعولوميالَن ا كم

 ءايلاب 9َنولقتاإلَفأ ءارحلا وقتي

 ”ةواَصلاُماَقأَو مهنم 2 لا يدخلو ديد ايندلا ىلع اهُوُرْئوُيف ٌرْيَخ اهنا ءاتلاو

 هيفو نيذلا يح ُةلمجلا ©َنيحِلْصَمْلاَرِجَأعْيضاَ هباَحْصآو هدع ئلاعت هللا ىضر مالس نبل دبعك
 ماحوس 106 لسا نسا هند للان ركذا و مهر كرصل عفوت رواشلا َ

 وي راَّذلاَم راّرضإلا ءم يلا ةةييديلع اوتدنك علف

7 5 7 
 6 َنوفعَيركْلعَل هب لمعلاب 6 1 باساب ن6 كاَنْلُق اولبَمَ

 مي لورتشاب كس سال ىتعتاو بيرتس مزلقب جوجل لاحاكق ير لا حس ناخيبوت قف د١ : ميج
 ثراكش ل كد لاملكالاح« كح تسدد ليا راكع كس لزور كس تفم »دل تي قسموروا؟ ىرزلايك

 والعكس تفبرواه فرظاك َنْوُدعَي ذإ صل يكل ار ىلإ رك ببرج أن وكس تغب لايلعر وا« روم اكس ف رك

 رولا لكزس فرط لدثلا لع وفوقه والغس دف قتل د 2 رك يعلن( لس نو دكح تفر و كنج لف لوف

 راك اكل خي زور كس تف دس لوبا بحب دوا« لإ رك لي زآ حررطاىا مت كن ولاو فرك واهتتسس دع «ليت يآ آلتي

 كادوا يل /خنزنا ذس ًلابتكيارءيكراكت تقاس كس نا نس لابتي حس ل نااء قوت مستني نوقف ندخنقسم و ةقايلرك
 رترزأ اكراكظرد نس نت ةسقلرف ا حب ف نا بج زول هايل ب( كن لاو ثيركراغ) دوا الرا ةسلاج
 به الاو رك ك الب هناوكن ج ؟وبج: رك رجال وكول واول نا متي ايل عنف لونج هك لولو نايك حول( لورسود)

 < كك قااوغرزع تحيض رامبايد بادج فس لوبنا ول «ج فوطخمرب نإ كس لقا ذ ذاع الاو يسد بازع تنتاك ا

 زاب تداكغ هوركاجروا اج كت بوضشم فرط ىرامج قتاتوكى كك اج ع 7 ضر عروس نوح رت موك

 تا



 5 هراب (/) فارعا روس ااه (مددج) تزلج غفل نَمَج
 ايلاهجوككوانلا فس متق « تس آن ابوووت سكلى وكن اوج تكس كش وعارف ىن لكلاب وك وتكلرلاوو بح راكرخ اء لن يآ

 م و22 ىلا ايلي ؟ ل باع تنج يكمل كل كس ركىرقت ذ_ سوهتجوكن وكول نلا فس متروا كش تور حس لاري وك اج

 ردن هو ول واج وم ردنب ليز ابكت نافذ م وأ لامك رسب كر 2س دع ىأ فس لوبنا بجرم كت تس اك ايكى ورع

 لب «ايارفذ_ةقلطتفنقفق سابع نبا ترطن>( هيت دن .يديصفن اذ سس اسف قتل« ليصفت كلت يروا ء كس
 رطل 2ك لكك الب هداك ةمراتروا ؟ايك ا يكل ماعم ايكو تاس قرف او ذ#اكرايقفا توسل اننا سب

 كه ايكتعاور تس لايعنبا س (كامروا« خلا ام موق نوظعت مل بكرواءايكرتيانوكل خس سولاو ذكى رقت # نونا

 1 يبو [ارواءايكع روجر فرط ىكل وق كس ماء دعإ - فقل ذة ئفناقفق لءابع نبا ترطح

 داع( ييزج) ساروا تاذ وكن او اكد اترك طلسم كول يبا كت تمم يقرب دوبي نا هوك يام رف نالها فس بد

 هس لاا وكر عن تنكب دعب كس لارا «ايام رف طاسموك ال ةاع نابلسي نادين انج كس لؤر تس ركالتب لي باع تن كسك

 تقال رث هدام لكك لابي هس ركاداوك ويس هدول ءايكدماع سك ( يزج )ب ناروا ءايكريقروا ايل كن ا

 رواء لس تو زيت لن نيسدازمو لاو ذك للا رفان ىفب اب دارت اييقي ءايكدم اع زجر ب نا قف بآ 2ك ثدعب

 ردا سم كيوب حس لب نا دانبهوركف لكس رك # كك نان زوكن لا فس مروا ءعس قم تر ور وفلل كس تعاط ىلا
 التب لب شل, ز اهل رذ كس تالاح سرب كتجارجل رؤ ك- تق تقلى ا ذ- مروا« سعب قانروارفاك رمق ل ساب

 (قثل) باتك اب ةيسادج 2س 5+ نانا فلن كرادحإ ل لوكول كسار نس '«نبت اها حس لقاؤنا هول حايك

 راهب ل ماري لالعواوخ زجر يقتلك ىلو اينو ا تن + لن د ثيم دئاذ كس لد ساند ىادو كس وم ثداوك تار

 جب اة ساب جاوا يقراها 6بايب سلاف يجمل ريو سحم ا
 اهيا دو.لكالاح لو تكريما كت رفخموو كبي لاح تشن« سيلاحرلمتت خلا نولوقيوروا لو تل لكي تار

 نيو غو لوكا كت رفغم وم تلوم كس رارصا لبث تاراقروا للتنس كر ماري كادوا« لذ ةس دكه داعادايراباكل وك

 لات تاباوتد لن #داب كسلا ورك« ىف نت ناضاء<ج وير قت هنتاي اجايل سئ ريغ اكب انك تس نايك <<

 كادوجواب كرارصار# قري دَخ ويف طعاك اًوُسَرَد احب لب اجي ج لي بتكذس لوبا (ايكروا ) وم نتج

 دكا هدايكجس رتب كس كس قت لولاو غن سمارت قف ترم ًارادردا« لن ةحسدناب لوك اتبب كس كت سب كت رف: فرط
 بانك لب ناد# اكل وكول ناادوا لي دين .ةريايندوكترخ آلك تاس ءاتروا ءايء جرب« ترف ارادرك/ لزب لت

 نلادوام السن ثلادبككاريدج لون تكسر ىدنبإب كزامغروا ءجدحتاسك فيظتوري رشت (نوكسسمسي) لو سد: اقولك

 اك وكرمك لبي كريم يب ساروا ء عسر كن يذلا «لطت ري كح نيك تأ اضرجااكوكدلرادركليت مت يبقي« فر

 ىرتعتيو ورك اي وكان اي داعجت حرر ساري واكس نا ركن اعكأ تاج وكر اببي نس منبج جوركواي و كتقو للا روا مهر سجا ىاء جس



 مدد تلالج شف قلل انَمَج نا 5 هراب (1) فارعا ةروس
 اكن هلا ( يوك ناك( راهي ) لاه نلا كسلا اكد ذي آريوا كس نارك سو: كس ناقياكتاب لاا هوروا <

 تو كف سوم( لكشم) نارك( ماكا) نااووروا كس لي ركت لوبقولماكح اس تاراقووركاءتسدجو كس دكه دعو

 لمت باتكدج لاق اهكتس نا ذ مترو ءايلركل وق ( تقو سا) ذس لوبن ادخن انج «هخ كك كرا( تكل ق)

 يس © قف وكر واي ريروط مل سا جاهل ب لاو وجر وا « حس تنجبروا لسمو وم اهقديتا سك ىوبتسسس ١ لن عسل سد
 -كور 4( تاقودالغ) مك

 أ م هع سب

 ساكت مولعمت الحكي رقرىللالكوجول فل بآ ربا ةَرِضاَح ثّداك ىتأا ِةَيرَقلا ٍنَعمُمْلَنْسَو : لوف
 -ج ا هارق جرقلو 6 أ لاوسوكل اوس كس كاس ليرصقم وكامل ارب لاوس

 هس ضو اجابة: لب نيب فكل اوقا شيد داب كس يبرق للا« رحببلا راوجب ىا ءٍرْحَبلا ةَرِضاح : لوف
 ةرضحب تنك«. اجاهك<دارم بيرد ب لئاس ل خ ماش كجسايكبكرواءايليا فس تروا نيام نس ضتاروا«ييرب
 (ىئاكوش «ريدقلا حتف) .اهبرقب ىارادلا

 -انوترم ا نكس عي كع راشوياَعرُش : موق

 اتم ىرورضانومرلمت اكل وقمروا< ل وقم اكا ولاق َة 0 باوجاكردقم لاوس ياي ءاَنُنظِعْوم ؛ :َقلْوَف

 «ج انتظعوم هورواءعرتأكفوذك اهتم ج لائلوق اك اولاق يمكايد باوجاك اسد درظم ةرذعم لكلام

 معسل روس ؟[بضروا لمي تروص كت ءارق كرك ةرذعم يروا

 .ةرذعمل ىا ٌةرِذعممهانظع

 دقلار كس اتوم مولعمسس لوم لاو ءافري اْوَئَع الق كر ءلاوسجس باوج اكردقم لاوس يار «ٌليصفت اذهو :َقِلوَق

 فرصوكن ا_لكالاخ ادرك لع لكس ردك لا لبا زم لكلا لكس قر نس لوبا ركى دامي وكنا ذس ىلاعت

 كب رعت نع كل يصفتء اف يامل رواايكايد سب ا ذع لوك والعكس لايك ا دباذتيا انادي

 -ج ىلا: لوعفماك انعطقاي < لاحت ريك انعطقو" امم ًامَمآ؛

 مهنموج يت رابعي قت ء ع ءادتبسوورواع تفص كف و زحف وصوم كلذ نودع مدقمرت م هنم ا :َقِلوَق

 .كلذ نود موق ٌسان

 نم نولوقيروا«علاعح_ريمن ولو قيل متي :هوذخأي ةلثم ضر عرهيتاي ناو لاح ُةَلْمُجلا :ّْلُوَق
 -<- نودقتعي



 8 هراب (ا/) فارعا ةروس ايو مدد تيلالج هتف كتل ايَج

 2 2م

 جضووإَفَت

 اج لب قفا مككدقاد لاك ناي وكب لش لا« ليت دوي دارعتس يه «هيرقلا نعمهلئساَو

 ل ”لءةيرق“ انت كوم رجب رؤس ىو حس فرط يكذب او " اةتففن بآملاكى ا _اكديك<س ليلو ىكتقادص كيسآ

 - لس اجايلوك د © ايك در / ناي نون خر زك بك نقص فالخا

 :تايآابسر

 ىلك دفة كوم تسر طخ لين عروكر سا اهق نايب اك هقهيقإ كس اللطلبات كوت ترحل رولر لكي تس راك قدا

 < ناايباكدب مانا كادوا < كذاك وب داكا ل كشسما

 هداب كسب اهتم ىلا ار بلا نيتك (ةيآلا) اًعَرْش مهتبس مويمهناتيح م هيتات ذإ ٍتبسلا ىف ٌنْوُدْعَي ذإ

 اء لاني هاكردنب كيا كم ان ا نس تمسي د كدوبي كلا ارما با لام ات تدلي« تايم اقميك تسي لش

 جت اويقضاكردنب روبل [نورا بيير

 ل لب ناآر قرات سترك لكل ياس دفع بتكى دوبي قلت نا اهكايكهراشا لاهي فرط كن ايح هاو ل

 لارا ىنب شرود كس نآر قل وزنك [تومرم اف اص حس ما اهكايكن يب ليو رقبة وسروا لابي وأ قاو ساعت زاد

 كساب عسب توم لوكاكتفلافى تفل ىجدج فس لا دوبي كدي دك تقي رواه فققاو حسدقاو لا مو

 -ايكشكشا تعا لوكا اعطةرب نايب سادس نآر تت تيد سبت

 اناء سدقم ىك حر آرداءاهتق ايك يدر رق دق كيد نكس ليش رسا ىفب ناديي« لإ تك ولدك فب( نش ) تبسلا موب

 انا انكر فوقوص م اك وبن داكم رم لييضرف نوم ام« لوي ظنول, ل وروثاج ءامت حاج ايك ينم كى ود لوك ور ىلا تاتاج

 كن ونامت سا ف لجارسا ىفب ركل مت كس 1ن ايم اهت حاج اهبل تق بجاوووايت حرك ى ذرو فالخ لا ضخج رواء

 -ىدرك ع رورشىزرو فالخ

 :ىقاواكذ_ ذليل م تيسلا مول

 رطقو فو الب دج هد كيا تتح كول منعت لت قق الجان مولخمسس ناب < ناجع ادق كس مكن 1

 كذرو تالخل ارك 2س 1س ىزرو فالغ ةدغ#ت هه تسود كت جس رك ذرو فالغاك ىلا ماكحا هس كسه

 - هذ اسعتش/ وك ناك تكس ناك جدك كلو رواء هنن بس دكر كين تح يم اخوك

 ديالك لايخ لاو لح رك يك حش ا درب وكى ذرو فالخ ىلا امك كى كثب دودحوج كولو رست ؟هدنت نايك

 عا رشي مزمزإد



 مدلج كلالج خف تنل َنَمَج كله 5 هراي (7) فارعا ةروس
 سا لاح ومم ٌشدليس سس راد هذ ليا متدواء لن احا إب حس ىزرو فالغ ىلا ماذا كولي حس ترامب

 لإ فاست فرص لم وقير فل ونت كلارك جس نايباكديجم نآرق وف ايآ[ب سا ذعاكد ثنا قا بحب لبي لاح تروص

 بازع خ_التب قلختى- ووري ل ىلاقتدثلا كج اهكج الخ لايخري ف نير سفم ضباب طخوفس بااذذع لا ىت

 تايندوركانكس جابك يري قلخت ل ساا ذبل ايكر ينفخ توكل داب كس هوك سدد كى عر كذب

 فرب ازذع م .التبكج فرط ا ناقت.ر اكرشثكن با ماماء لب لولاو فسد: باع نس الت إي تس لبي لولاو فس اي

 كح لي نولاو ساي تايئوورك وفود لباد هدركألبي

 رواة دكر اوربت كس ىاع ت2 ناذيا ءَنَّذأت (ةيآلا) ةمايقلا موي ىلا هيَِلَع َّنَعْبَيَل كبر َنّذأت ْذإَو

 دقلادختاسك ديكاتتميابنركاعكم تل جاب دودن ذاك تكس متوج ديك امال سب :ٌيشَعبيلم لن سن 1
 انج ءاكتسراجركالتب للم باذع تخت دج كنس اترك دامو وكول كيرا كتم يقع نا هوك ايارفذ لاقت

 لتارسا«ت د ل تي آلا فس ىل اتت ثلارهخ لك جس ار ات كى الفروا تنكتسو تل ىلا كررت رول لكل ول دوبي
 نملبحو ءءاشحاهدركن ايب كس نآرقوو_اَغلعا لاف الغ تقيقتءوركن ايب كر قدس اي رودوجوم

 بهطول ناو روع عقائد يارب تورش

2 

 اطل اخم سس تس رودوجوم كلج ارسا
 ساكن اون عاجالك للا جس جانو م تاكدتن حس[ اقتاورا ةنقاو ضعت لس ناار اصح ليا كس نيطسلفين_ نول سنج

 براك تباغتلإب ب حسد شي داحا ل قف ميركل وسر قودص»» قداص كويك ء ادق خس ايانوج لن تامذ رخال
 وكنلا كس ركداهتب دوج دوا« كس لي اجوج املس بس قراصن كس لو لزانكتلااكتلع لست ررعح لي ناز رف [تماق

 و ىلاس آل نكس ناوك اظفةللت لست سرح |ج ايكا يك توكل كارسا ىب سب نيس ل نورك لش

 :رظنم لي ضر احاكش اروا لق يفق
 ترحل لسكس لدفن و 7 أ لاو قرشا وم قزم مارك ايهخار اشيب_وكنيطسأفروا ماش

 لدقملا تبيب دعب لاس لل اه كسر يقلك( رعك )ثلا تي دوا اني كرم اك تود ىف. اوك ور مح # غال ميتاربا
 وم ترطح كرنلب زاوآ كت نادصو نت تروا د يحول ث نأ رس كا ذ_ كفايات ب وقتال و نتا ترضح ىلا ذ داينب لك

 لص حوكن بي زرسس ىلا فرش اكن ومب نأ ادي حاج الك فتكات سئ تررعح كن زرس بع ووكوم را لك الالة

 ع لت رود ًلادتبا هس ترج تكن ل فير شتي نار عن فس ف رص تتح حس ىطأ ديس حلاو لعب نم رس حاس
 -ىءردبق اكل ونا رسم س



 4 هراب (7) فارعا ةروس مه مدد تلال سغف قل انَمَج

 لا
 ماش اهتاتاامج الاسد يساذب حس بس اكرود يي لم لارهتاك نى دطلس ور( دواي رجس ني [ تر وتقاط كرود ل

 3 ترنحلج نى وقوى ىذلل رود كح ىا لي ارز كس اقل كال ر عشر ص” كومو

 هت و كس يكدر جاظم بوق ب خاكل وتيالص لس ىفيا فس ديلو نب لاش ترتد كى ذل لمع ىر الاس كيل

 وك( لقب ) موررصيق بج ءايدرر بجي لاهي كو تسلق وجف لور هدي: - هوة سرا ساو ىليذم

 تع ىدجتاساس نك ماش كل ءايل خر اك زطتطقرك أع راوولا وك ردططلس ىف م هعررصب ةلرخ ل لايك اولا كور

 -ايك آل دضت - لواط ردقنلا

 كداب كداب مالغاكيسآردا بآل م ست يكسر وبه واكل ادقملا تيري لشي 9وخ ا رت تررطح قل طمس طرش كل ويت سين

 -قكراب كس ومراوسك مال تت ل اد لم لدقملا تيب رواه تس ركفسب ثنوا

 : لاايعونجو ييماونبروا نيطسلف

 اء ابر لث تق لس لوا رطسم ن يطسلف لش روو ساي ةروواك ارك: دعب لس ساروا يما دعب ل تلات رح

 تيل ايا دوا ماش هتس هيو كلش ”ءايكدم ار ورش لاو ذاك وق دعإ كس لاق اس واشد لير ودك لوقو دعب كس 1

 تول م 2 نوتس ير لوم فور تيراب كي

 :ءاذنبا كن ولج ى بلس
 كون ةساشاودتان تل اصح اخروا كرورنكى ل وفارلسمن# لون اري لي ىلا يج ىدلص ابسج ملك دو3 09 لم

 58 0 كلا رف, قا والعكس بدوي ل نوت١ ادرك عر ورشرلسلس اه ولعب وبدل

 لاس ده تجب لكم اي درك ايو حس تسرك وفا رلسس# روز و لس ناك وف راسم: اوعتاور ك < لإ ذإ

 -ةسدءديبش نامل تم يبرق م كلب لاء ايكل كس سوق ت سوف اه طو نانا دقن تيبزن قاع

 كل ءازقا رز 31 دوا

 :يلاي ناب كس دقللا تيرب روا لولا نييدلاحرالص نااطاس

 2 نا« دمت بايعاكل ب شسوي دو رك تملا لبا ووك دل تيب هس كوني دلاداويشالا اتوب شسا

 هدقارقل تين كيوم قزح لن ب دلادامكدلاو خيا ف# لئن ملاروأ عدا زج اصل نادحإ ل لاقت



 مدد لالجسشف لانَمَج موب 5 هراب (1/) فارعا ٌةروس

 -ك رك ى وك لافراد لا قت ليي تابلايماكل ار صقتم ىو ورك وكنا كاز أحس اكئرف

 هوب كل ناكل وت الصروا لويت وخذي ناطلس يا ايلررقم احا ايودكإ )ولا ني دلا حرالص اطلس دعب ل ع قرصم

 2 لاعاد قر ملارونءافق رباب دتادخ كيا تاس جتا سكس

 يدع اكذب حبس كك دن كن اطلس لآ[ منع كس لولا نيدلا

 سي شنق كس لوفارلسمرجج لدم ا تيب دعب كس .تاءذ ليوط كيا لوم بيصن ىلار ماكو موك اطلسءاومب لب اهتم اك وج ف وردوا

 كة رمل لكك غار لاسبعتسوي كرنك

 نب لا

 تريب لاج وف ى نمر ككا لن راف اسس كى فلا لج ءاتناصت > لبا اكن مير ع

 دعب كس ميال لبس كداب لكن 1لّجب ىريس يورك العا سرالاسربس ىذي راكاروا لقا ني ضنا

 هرياعم يف يعاطرب دوا سارق لبد امان ىلا ءامق بعرف ارسو دعوي رات يكد رعو كت لكضوا ذآ: اه لولرع 8 يغاطا

 درر ني لاقط قع

 :لدقملا تيب طوقسروا ماع ىلو بديع

 كيا ك كس لوئاراصروا ع باب كير اتروا كانسومفا تيان كيااك رانك د اتاك ثار ارو يتناك, نيطسلف

 لاهم ىكروضت اكسس مقر نلاتنعازوو [كت يبرم رنو مخ رسس لاق[ لس قيما ل لودر لوبي روس ناو تسر

 مشاطرب رعي لس تدلك 2( 2) ضايع تفالخ لك واكرم قراج زوثبا"حىرص فض د ثزل "لاو راكي روان

 روغلاب العا ايك العا ليا حس فرط ىكيئاطرب تموكذ (!/1+ 301[ 01ج) روفلاب رسمى في رك روما رجراخ كس

 يد نأ دعب يادوب دوبع سن يتسلق يك يكو دعو # لود ذيل لوبد يصب اهم كس نالعا لا« روبشمسس مان كس

 وكييئاطرب رايق اك تمول ىلون قري نيطسلفىك فاو ل الوج انف ( ورحت ماوقا لكتنفو سا) زين ف آلي فوا لأ يا
 لسا لنج لي اؤاج ىورك عر ورش ىلاكم لأ فرط رطل ك1 ايو د لول دوبي دحتاسكسءايتغنا ىااي ديد

 اول طابا تسوي روط ل مك .ياطرب ل ء اواو قئساف وكر وظن وراق كن يطل فيض

 زم كري ىلا شيب عسل قويا لّتارماح تنفو ىاءايكا يدرك (تالعا كتير ل ارا

 كاي لشدودع اكل ل م سا لوم ماق تساي دوب بج لم ء او

 قرص لي ا ةوتو تكا 19 ب ايكوم لع عر مراززباساسيق ردي باك د ا آب عرار دج هكال تي دوا دوب هكال
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 5 هراي (/) فارعا ُةروس ان (مددج) 0 جشفكزلانَيَج

 هس دقاو ساعت ايككل ب قرن تسبق ثيم اوم انج اكىلولا ني دلا حرالص ناطلس لي لس اي[ يفتت وك لذ شن آل
 ءاققص> ليل اك ثناس ىل ببيع لك رك دينموكى صقر هص قار اك ىلزن لشن. ىدا ذود ريل كس مف م ايند ىئ السا دو
 ورشا كتل كس ك ف ركمولحمر اج آكس يلامس لك بي قس سوراويد كى هسابسج ذس دوبي دعب كس ا
 رك يق سا ىلاميلس ل كيج كسا ركارك حس اهب كن ىلكى نتا هس دوبي ككت يب ققري زموكت اثنا لاك
 دهس ايلركرايت نس ورينا شقفاكل ضل جس

 285 5 هذ
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 9 هراب (ا/) فارعا ُةروس مرسو (هددج) كن لالج خف كللانَمَج

 روا ال تار اي كس نااكشلاةل باع قوم ترطحبج ع هقاواكت نو سادي (ةيآلا) مهقوف لبجلا اَنُفَتَ َذِإَو

 < مكايكدنل ئاهب ب نا ذس ىلاقتدقلا تقو ساي دركراكن ا تذل تواع بست # لوبا وقس انسانا ماكخا كس ا

 ماكل بخ عراك تكل شنت هايل وستة 3 قباب اكياج يد لي سمكا

 رتلب وكر ابي ريوا دامت ىلاحترشلا بج كس سر كتتو

 ب وج مولعم 00000 ةنانرتسر

00 

 3 دخأ نب مهيد راجلا ٍةداَعاب لبق ام لامتشا ند مه ٍرْوُمظ َنِم مدا يبن كير دَحَ 007 كفو

 رقي ان هلل قالا افرح لف ةييالقلاة 1 بلط نم شضعب بلص نم مهْضْعَب

 تنا قبال لف وهلم القع هيف باكرو ةتيدوبر ىلع لئالد جيل ٌتْصْنو
 6-5 َهقّلاَموِي رافكلا ى امو اب اوُلْوُمَت ال نأ ل ذاهشالاو كلذب كنت انْ

 مهب انيَدَتقاَف ْطِهرحنَةيِرداَتََو البق ىا ُلْبَْنماَئَوَبأ كرش ان اروُعتوأ هكر

 عم كِلذب يوي اوم ِكّرِشْلا سْيِساَبب انْياَبأ نم ج َنوُلِطبمْلا لحكام عنابي

 سوفا ىف ورك ذ اقم ٌمئاق ةزجغملا بحاّص ناَسِل ىلع هبٌريكذتلاو ديحوتلاب مهسُفُنَأ ىلع مهِداَمْشِإ

 ُْمهَلَع دمحم ابّلتاَو مهرتك نع نوحي مصأحأو اهبل نائبا يام نْئِم ابيت تلا لقت كحك
 يمحي وهو اعيلع مخل عزخت اسك هرب عرض اهنا ٍدتاَىِيْلا ربح اين دوبيلا ىأ

 د:هيلا يده عم ّي ْنّمَو ىسوم ىلَع ّوْعْدَي ْنأ لكُس ليئارسا ىنبءاَملع ني اَرْوُعاَب تلال قاب
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 ةلحفرل اننيثولو ©َنيوْغلا نِصَناَكَف هتيرق َراَصَف كرفان لا ةعبتأَف هِردَص ىلع ةئاسن َحلَدناَو هيلع
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 قرد ةيوهعبتأو ابيلا َلاَمو ايندلا ىا ٍضزْلاَلإ نكس دقو لمع ةقّقون ناب اهب العلا لزاَتَم

 فهي ةنامّسِل ملي تَعْلي ر رخزلاو هزل هيلع نملك لمَ :: ةتفص

 عْضَولا ىف ةيبشتتلا ُدصقلاو ٍلاَح لكب ال ٌدايلذ اًِهال قا ٌلاَح ٍظرشلا اتلمجو تليدك يباناويحلا عب

 هلوق ةنيرقب ىؤبسل لا عابتاو ايندلا ىلا لْيَمْلا نم البق ام ىلع اه َدَْعَب ام ب

 عع ويلا ىلعصصَقلاٍص صْقاَك انبي انامل 0 1

 اَنياياويذَكَنبَِلا ءوقلا لدم ىا مول م سف كأس نؤمْوف ايف
 نجل َنيايكموحِل هفنخ اند ةَفرلامَ كلود َلْضْينَموقِدتيل للدين
 رابتعاّرصب هب ىلاَعَت و هللا ِةَرْدُك َلُِيآَلَد 7 م ٌّقحلا نر

 ِهْقِفْلا مَدَع ين هلل ٍظاَعَتاو رْبَدَت َعاَمَس ظِعاَوَملاو ٍتايألا هَ وعمتي لّناَذ هو

 َنْورّبَدَتَي 9ٌنور

 بْيِذكَتلاب ©َنْومِلظَيونَعمهفت 59 هيف :اواَنيِي
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 موده كلالج شف كلامج 2 8 هراي (1/) فارعا ٌةرونس
 1 نيك وو ا ةماعلا ”رللَت تن اهنال ماعنالا نس ٌلَضْمهْلب لب عامتسالاو

 تزن ققعلاو كيدحلا ابيةراولاو ةعسلا ىنتحْلإلاَمسِؤلايَو نملك :دئاعم
 لمس | ّقحلا نع َنْوْلْيمَي َدَحَلو َدَحْل 0-0 هوُمَس نوعا ٍنَسحآلا

 ىف َنوُزجيَس_نانملا نم َتانّمو ريِزعلا نم ىّزُعلاو هللا نم ٍتاللاك مهتبلأل اهيا أسم اة دنا كيف

 دلعي ب ها مه 6 نول وشي هيو قحْلاَنعذتهََلَحْنَو لقلب رمألا نب اذهو © زج رجالا

 :يبيذح ىقانك ملسو هيلع هللا ىلص يل دا دمحم

 مهر ْوُهُظ نِمءالاكوكالوا كنا لوقت لمد اوالوا بج دس بر متلو كفو لا ورك يروا : مجم

 حس تيب لك ضنا ضن ند وكس فرع ب نامت داو كر وطب ل اب جس لادب حت اسكس راج ةداعا تس (مدآ ىنب نم) لانا

 كك كح نادي تيوب د اقيادوا كح لوم ادي حررط تل قب اطم كس سا لشعب ًالضالاكت ل لك زج ح مآ بلص

 ؟لومب لب راراهب#ل بايك ايار فذ ( دا ) اني دباشرب واكس كاوكن ادوخروا ءايد بييحرتوكل تتر دنا كس ناروا كس مئات لرد

 زامل ددبكن ب نادك تمايق متل حايك ل سا ماك كف نب هاوكي دوا لت برس د امج تآكل قب ايد باو فس بس

 ءاب هلك لولود امت يكف ءابآ دام: لحي ب تم كش لوك نبا« انق سيئر( سا سنتي كت رقي تريح ا

 ذمته وادي تك عد ذ كن اوكدعب ول متروا «كس لومدارسرافك( لبي تروص ىو اي) ءرجتاس ل ءاتروا

 كك رش ذس لوكولراكادلغ حس لي ءابآ دامت دج ليث ةييسداززم ليي لئاداب كروصت كس نا لبيت بلآ ايكرجم كءا ةنقا لكلا

 ىب) زب حاصر اكس ردن نك ايتها كمت ادب هس ف ان اوك ب تاذ ياكل كس ب بلطم ايكركلا دين

 ١ تسكن ايري روط ناد ناين / كا مجروا جس م اقم مماقكس تس دداي لي لولو نادوخ انالدداي لاب 26000

 كاوا رئتس ا لبن اجاب تفك هودكاج لير بروف م نال يكن ايوكتسل ا دبع ذمتك اي لن
 لخويا بناس تررط لج يكلف تارك لات هوو كفك وزق لك اطع اطع(تاءارك) لايناشناىب اذ موكل سن انسخ

 كس نادوا كتالي كوم كى تساورو حس لا ءاهت دوكاب نب متم لم لارا خب الغ ودا نام لكس

 لك اروا « قكش سلي ري ىاءاعددب هد رك دركءاعودب نس لارج انجايك ايد كير رب كوك ارو سدرك اعددب كس نوبت س

 نزلا د هيل ادخن انج ايكا يت اكل ا ذس ناطيخرمب كك كر ب تح ك- ناكل ك ناي

 اطع قف دن كلك امك دقي ط لا ةيسسدرك اف ب تاجرو ىلا تا تلودب كت ايآن لاو نس اي مترا ايكوم لاش لبي

 ا ما ايا ا انكورركت 2 فرط ا قو و رك يسد

 نا هير ذ كس راكتعو ظركا رك قاوم ىست تكس سا لاثم كى اذ ءايدرك( لذ ) تسي وك ا ىذا م ون كى ورتب كما وخ

 نتن قير عزو اج قس وززوع تك جسد اهل نايز قب تمد زوجت قركاروا « سد تاكل ايذ لسكن
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 8 هراب (1/) فارعا ةروس نانا مده ن0 ج حشف ل نَمَج

 لي تلذروا قير صتقمروا حس لم ذ لع لاعرج ةساكتل ناي هوركي لاح« اليلذ اًمهال قثن نيب لص ت هيطرش لوو دروس

 بتم < اراها كادوا ناليم فرط ايندرك جي لق كس دعبا ياسر دج سءافديرق (روا) ساني دايت
 يآ ا الظبالل وت[ رام نس لونج وكول نا عس لاشني ءتس هني رك لسفمسلا كلذ لك سا تسوس:

 رباب لطجوكن وي[ ىرامت فس لونج لاثع كن وو نارول ء لب آس ناهياروا لي رك ور وقل ع نارك جيب انس وكوب

 دادس د رول جس فاي تيرم وتد جاتك ت يارب وك شرشلا لو تسكن اصتقن تانيا تجد كبي ذلك المو« حس لام

 تاو اوك 0 و «٠ سعس ل لوراكل 09 قفا

 تاك رربول الد ك1 تردق كي اقتدفلا حنا و ركل ب ليتك [ىكناروا نت ل قت و نتيسس ناك يو بولت

 ناي لو سبتنع كك تير موو رووا تان و دق زذ 06 © نارك لن ناكل ناروا ء لب شنت 3

 تركب سلطوك خانم نيب ار وفايد كش لحا لإ هس دكت هدايز تحس نادل لن جنب لور وفاجج لب تفس تروا نتي ددنروا تب
 هديل هلك دق لق فرط كتبو ل 571 دانع ولي رواجا اب (رود) تس لزيت لاسر ترش واس

 ُنَسحَأ ىنشحح» لإ سو ةدراو لب ثم عوج لو مان تت اكتعا لب ولان دفلاروا لإ سو: وحك ب تلفت نإ كلول

 يابت ةس.لرايتطا درج لمس داب كس لومانكس ساد ود زوجتك رواد راكب تس ندمان وت نادك اذا هج ثنؤم
 هتسدفلا« تلال« لإ كاني هانكس لودوبتم يا حس لوم نك دفنا فس لوبن الكرب روط, لا تشن حلوا ّدَحْلا

 ا نو هد ةسدل هدي ندرك اي لعب اك اوو ل ترخأ بيرن نلاكم تانمروا تس زي زعم علا روا

 لب اطم كس ى تروا تبيادب لب طم لس تاج < كما تعامتب كيا لي قولى رام دوا «عس كدي تمتعدامج

 سادت دراو لش ثمر علا ريبجج تما ىك ففي رثو وروا عىل كفاضنا

 ارد جم 9 خر هك دو سس ور هم

 «عس لء ناجل كارل قيء لامتثالا لرب حَمدآ ىنب مهروهظ نم“ ,هلبق امم لامتتشا ُلَدَب : ّيْلوَق
 لرب لس يك هرهظ اًدِيز تبر ض ل ارينج جسر جاظ رواء لكلا نا ” شتبأ لربك بكف فاثكب حاص

 .“مدآ ىنب روهظ نم َكُبو َلَحَأ ِذاَر' ' لكوكب تدابعي زن ابكي لامقثإلا

 الان قل ع تنص مدآ بلص نمرواج_نوصرم ضعب بلص نم مَآ بلص ْنِم ٍضْعَب بلص نم: :َيَلوَق

 -< مايل ح ضبع تيرذ

 مدة حس تشيب ىك الالات مد [ت رعت ل وا لت ءاتالاو سومر وبلخ ل  ايئد حس بيتنا تي «ٍلسن دعب السن : قلو

 -.الاكوكتييدذ لنا حس تشيب لمد ؟ تمير ؤرجيروا الاكناكت يد ؤرطساوالب لك

 -ةس آن مزال مكتأ ىلإ تيغلا نكيترافتلا ترورضاب لانا رد قمع جو لاول اقاتفل لاق :٠ قوق



 كد كلل ج خف لنهج 0 5 هراي (1) فارعا ةروس
 ايادي جس اكرورنانوجرلمب كسكس لوقا ع لوقن اولاق «ئلبدلع باوج كرد: ل وملك ياذاضاي هاني تن : لوف

 لكل اكغا لوك ااذبل ءانبر تنا لب ب تدابع زفت فعل ترابك كسي باج وج قو لوقف« .ىلب

 (ليهس) 2 -<جللوتف*عانْذهَس ءاولوقت نا كا يدرثهراشاس يذق كمالدوا ُداَهْشال ؛ ٌداهشالاو :

 ايه اوكيرا را كس مه آتيجدذ فس هت ظادكن تلو مالك كدلك 2 0 ءٌئ لاق نش سا ءانذهش : قلو

 كا ذمته لوب قي تروا مالكا كتي ذك جس لاقى 0 ءكوعب ىللب فقو لي تروص لاو

 اندهش ىو مالكاك اهترثلا 62 ءاكرجري اندهش لب وجت تسرو فقفوري ىنلب لبي تروص لاء ىد تداهش اكرر

 تاب وكسرت رعاك فنا قا يلا رق كل لاس قذ# مج نا وفوق لقوا اولوقت نا ةها رك كرارقا ىلع
 -هركرزعاك لا كنس: سرا هني

 رز 2 امبط دل راقاع ماذا هج يبلطم كلذب ٌجاَجَتخالا م هكا ىتْغَملا: َقلْوِق

 دهم لكل ادق لب لول يق لا داب كس قئاثي هدبع سا ناي لاا كس لتر نرد واكيد للاب رعاك تفرد ا
 دهس د ل تلففمت سس

 كردقملاوسيأ ترابي ٍسُْفملا ىف هر َماَقَمٌمئاق ٍةَرجْعُملا بِجاَص ناَسِل ىلَع هب َرِيكْذَتلاَو 35
 راع لاي تنبع تركى بلا ايكوم ي ايشماسنرعإ لس ف آل ايندرار قاوم ايل ل لذا ورك سس يب لاوس هس بادج

 - جس اجانب قو ذغاًومعس مجم كى اشد واومن ىداي وج كم د اذ ايلتس دبك با

 قس الددو بك لا لسلسج جساهاجايك شمول ماركر ايا كك نس ادد ىتوكت سلا دبع سد: وجب لا يلج
 جس لاثوو لوك م خا ةممرع ب ااذبل» ل تسد
 -< ماكل ا سوفنلا ىف هركذ ماقمم رواجا يكذتلا : : نلوم
 لام“ دل لأب لإن كس ماود قس لتس ل ,نتش دولخ َدَلْخَا كج هراشا ليلا 0 :َنلوَق

 .اهيَلِإ لام ىاءضرالا ىلا دل

 ددصم للي لا ءايالب فرط ىايندوكم اعلي سن مما وخ قت هاا ىوهلا ءاعد ىا اهيلا هئاعد ىف :ّلْوَق
 دعس لاق فاضم

 .هانّلّلذ ىا هاَّنْعْضَرَف قلوه

 درك ةراشاركن ابر دقم نإ« م العر تشم وبساكب تاكل وج اوم انوع نا ل وغضب «ةرتت نإ وأ : لوف

 ايكو عرج اظم اج دكر تت د ازباب لمحت نا كد عي لمحت فطغاك امك

 لي لاعرب تلك سيب بلطم نوت لاح دست لوو ديل فوطعمروا قوطعم تب , ٌلاَح درسا اَنلْمُج : نوف

 -تحارابوم ترش تلاوواوت ابر ثصال



 8 هراي (ا/) فارعا ٌةروس م مددج الج جف كل اََيَج

 2 مم رس

 جَجوُيَفَت

 :تسلارب# لي راورام اع
 اوم قيل ديفا مدل ماعم بلت اوبن مولخم تنس ثيي دا درتمرل اريج

 هةترزعحس را حن تشرف رط
 وعر دوجو ل ل لاقتشاى 0 اريج كتم اقوج ىاومد لس رط

 سما تققو ساق آش

 كا« ايل“ اين الا اكت طه الخ ىلا ا رع نت ز رولات ايل ياله دجتو

 تس ناارولاختق ايكمضتاح طعس اس ةييس اكل

 رو الاكلوكتيي رف ىلاو فس دادي هطساو لب حس تشيل ىك الفلة مد تس رح ىلوا ء قتل تدابشو را رقااكتيبنوإ د ىلي ا

 دعب السنام ايق اجا يقلا اب لئح تشي لكن ادعإ لس لا حس تشي لكتب رذ مد ًادهإ كس لا ايل تسلا دهس نا

 وكتانم اك روت رواوكل ال رواوكن ادور ربع ل ارواايلدهع اكتب: وير قي تس ناددا الاكثوكت ب رذ لاو سوم ادي 35

 تت ماتم رذ لس ىلاقتشلا نادك فرع لش نامتن داو لآ رطل 2 تيباور ليا ليصت 21 سا اني اوك

 اداببتل م ايكءامجت عل حس نادل يالي تحس اس خس اوكك دوا ال ذوو الوام ام ىلا وين وب كتل ا تس تنشب كرد أيل قناثيي هدبخ

 (مكاح ءدمحا دنسم) ."اندهش ىلب”ايد باو لس بس ؟ لوم لاس

 ضن كت سابع
 مآ لس روب شي لازا لح تس سن كك ايب شرد لع تب نسا (ةيآلا) انؤابآ ٌكرشا امتنا اولوقت ْوأ

 نطلب لا ياهو كس ني كت اداغب تادغ يس! كولو: تس لن لاوف اناملك دودو ات اي ايلرا رق تس

 تالا ارك يارب نول للا سوو توا اكس عفو كهف ركل جر زعاك ل اد لع كاف ىفب سك نوجراورس ذ

 -ك لاك مذلا قرب دور او كرا
 1 ارماني لت تي آنا (ةيآلا) اهنم خلسناف انتتيا هنيتا ىذلا أبن م هيَلَع ُلتاَر

 7 5. 5 رس ١ 2 2 م د
 تايلوموارل ةعقدووت هاب كس لس و: رايعم لاس تلو : هام اما دي كيا اكل ارسا قيء هس دول يعلو

 : ليصفنكددقاو كس ءاروعاب نب مك
 نلاوو ركضت و د ناين ىلبا فس دقلاوك ب ةاش دمقق اك تن اوك وب دس يك: 3 ديف أ ل تيأ هداك

 5 ب روكذت ليا ور فلكل مش داي لما هب ريغ َ نم نط نش ” اكلك نط ماحس لوا

 لكل هنن لاب نإ ت7 سود من "أو تلات جاوروو دات“ ل اقف يد اس روج##ر وار وبشو وإبن لل نج

 تان تيرم اك ثلا 0
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 موده اة ج سف كل انَمَج نانانل 6 هرأب (9) فارعا ةرْؤس
 لردقمللا تيبب لش ماش كلي ءجس اان م اترك اب ني ماعلب فس توام جس اي عروب نلب مم ناك نا لبن تاور لما يس

 نآرقافتل صاح ملك وبان نبى تقلا حس« ايكيا ص ارساوك ا م تيار كيل هتالاد نجس داكن اعنك يرق

 كادتروا نوكرف قري حسد اشا فرط مهو ا ساس "انآ هافيتا ىذا” هوس لوم نيب تفضل اوج لب ميل

 فس ني راج رول يد مناك مكاتب حس دقلادك موق نيب رارج وكل مارسا ىلج رواة كوس ترظق> لات رطلا دعب رعم

 إي كس ءراوقاب نب مترك م عت لوم ركل اوكي دايج « لين كك قب رقرلل_ كلك را ىف. فا ةظخ وصل مكي
 دكمتدوا سرك دق ب ككل راج و هس ركاب تيب كيا تاس نلاروا ل ىو آ تنج افففاد القت كوم ل بكر وا سس آ

 نب مس در باو حس كل ساكن امك يس اعد تس فلا بآن إ ةسآ كك فس كف ح كلب تس رام

 - لوم لادقو اترك اع دوج دير كس ادوار مولعم م مساك روع

 كك امددب فاظكس نا لش ب للك وتغرفتاسس نا لج ىك كسلا هدابكر وا كك رزعم ل لوا نس ص

 ابك م مج ايكرارصادح ب ل موقركم كن جوجو اب رب لوفد دوا نإ م داري ول اكل وكيلا لين كا ؟ نو نترك

 زكر ايبا لاو مولعم لي مراقتسا ايكو راسا فس ل | لولركم ولم نيم كبس ةتيس اكس رك راتسا لبي لماعم سا لب هايج

 يك يوك فق ب تب فيي فس ني رايجج تنفو سا «جس ايك اي ركع نس فس رك اعددب تم ابكت مق سا ءانمكد
 مكايدو روم قويت كامكس لكي تاياور ضن ايكوم كب هدإب ذ تمم رارعصا اكن يم رابجج دعب كس لسا ايلركل وبق خس لا

 قوم ترضخ فس للا اي درك هد اوكا فس تبحب كل اء دوا لج ضر لكى ديت « ني دركم اك اكنلاروا لير كل وبق توشر

 - درك رورش رك اعددب عل كس ليئارسا بردا فايت

 :ىشرك بج اكيباا تدق
 ااامت انب اج انهكت ل كس موق ىك ففاظ قلع كوش ء اع درب تاملكو والا وءرج انين ركب يبت اكيبللا تدق تنفو نا

 هذ ملبو مع درك اعددب كلس هس دامب مك اال نيب رارج «هكك كل كس ني رايج عقر اعددب افلا وو تس نبذ ك
 يدك شروا ىف لابتي موق اكاونت سرداب ف الخس لا ناب ذ كريس لال ع راي اس روي ي باو

 لك اعد ريم با قكوم هاج ترخ آوايح و ف ىريص اهكسس نين رايج سن اباء كاري يح كك ناب كاك ئازس

 مكي ووو تلَع [بلاغرب موق ساروا وم يب ره لش لوب: اان ريب دن كيا سم” ع نكي قكىل ركب لس تبا وق

 ور ا ا ا وكوب لس ىف ١

 فب ءايك ا يكل سم ساروا ء قك ل تبى ا لاا ىلا طيب لكس اداب نب ملي اج اي نر كى كوكي دج قاس
 تقر نيرا يعل حج نب نوم ناك نب ضن وب يا اك يمارسا

 ب !بآدك ب لايخار مم اهكروااوجرضاح لب تصرخ لك يلي قوم ترحيله ل دنع تب تدك
 <[ نشجي مرمر 2-2



 5 هراي (/) فارعا ٌةروس مه مه اج خف قلل نمَج
 ابكر امكن تلح تاب يب فس لسا« قري دجتروا جس مارت بري عجرم رف ذة ةلةيات كوع شيك مرتك تدوخ
 ف ىلاقتدطلا_ل اوي ديتتناك ل ايكوم بكم كرب لنك ل مب نيس رول ءاك ل ورك يب تمع اطا كيس شك
 - كوم كالب ىو آرازج تسل ثبت ل إيد جتا روعاط لن لسا ىن

 لنا زكا ترضخت آب ايلم اناكتلص نبيها لاي لسل سس لو: لاش كس تمي آلا نس ني رسف ضن

 لكلب ىلع جس لس تاي رك يل كلا قم انروا شي للسكس لون تلا ف نبي سف لو واع كس للا اق دج وم

 1 ا لا اعلق سابع ب رثلا ربع ترص تيا ور

 (يناكوش ريدقلا حتف ءريسافتلا نسحا «فراعم) 200<- لون ناش ازيا اكن اي لون ناش بم اكتب ألا

 تك نلت ناب تنذو تي اراك تكس ءاندءاس يب هّذهَل (س) تهل (ةبآلا) « ثهلي هيلع لمحت نإ بلكلا لثمك ُهلْئَمَف
 -< اتبراوت اكل ابزو» ذوعيري تلا لك اوك اياد ذوي ة ما ة سا كس ىلو: تداعب اك

 3 كج وا فسدت ا جساومب ل الابد ولطسرك داك يا ضن ويب لكى دريبشتالل 3 2

 ولا اق مولحشسس او ركرايتغ» لمزرطوو رولات انج اش هدد[ اتي حس يود لا كا قييدضاق اااه ايك ا طع
 دو ا «لوداف كايند»و ني
 نلا_كاوم بولخم ايبا حس عبو صرح اود اجب كس دس + الاب حس عبو ستاك اند ىدلا ذر كس ناس للا

 زوضرم هس كتبو كى روزكذ الم اقياوو بج قع اج ىلرك وفرك اتش ادباككن حج كامي لك زوو ودع مان

 لاق كدت 8 ككل تا اريارع رداايكك تكي سا ات وب اكل لبي تاعك كسا ىبي روج ناطييشس ا ايامي رك

 ركن لبي بيي رف مادا سادت اي مدت ني ل سرع كس وكذا اتا فس ملاك ك لابي ءاتيلو فرط
 - لو كك دلك يمو لقت عراتم قب را كدوإ

 تتورب ى تك , لبن لاجوم خم للم ىلا بسوو لت لوب سرلصتوج ىك ةكس كج جس دصقم كني دريت امكس تك

 تيرا قل ثروات يسا مك جس قي ددتياكتيينالاو فسدت هنريس ع صرت ةىلاو تيك لا لوم قرا ناب نلوم ىلا

 كلن لكلا ترمب ةلح زاد صر ؟ج ايكت لبج كا تكس «لين تك انا اند ءوماب دوج احدنا سي صرت اين ددج وك
 ليت انك حسييرظنكس قت كيب فرصا ند قردلانكم خاج آم اعط سب حس ليي اشبك قر لكم ىدك ع

 حال اترك أ اتكا كترب تيل اصح انيا فر صسس لب لانكا قوم فك كل كس لك كوجم ىذب شال ب لاك
 زج لوكدعب مكتوبا اد سكتت لاي كس لاول تس سرسود ىاردا < ان اجانكر سوني ىت تيس فرص
 رواه اتكر كتل دوو تس لس زج هد هاكر شفر صتس لش مكس داس يساء <س رفتسو مهول بل اني لا

 هج انتاجي رك بوتس كن امياد ممبسج ىد آت سري اين ده[ ياعدماك يتلا ءجس تب ب لوقشم لن خس ايوا نت سوك ى ا
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 عيسرسبم

 تي 2

 (مددج) كلج شف كلل اَنَمَج انه 5 هراي (/) فارعا ُةروس

 - انج لينا عير كتللا» كرمي اج اي دامت كاب يا لمدجتب كتابا لكننا لكنا

 200م6 نومي تيَحَنِم اليلق ٌدايلق مهّدخاَت مهجْذَتسَتَس ةكس لها نم نارقلا اياب اوبَّدَكَنْيِؤَلاَ
 صوم ينسو هداواك# زغب اهم ُناطُيال يدش نيم ني يلبن يك

 : وضل أ راذنالا ْنَب “ني رسام ام َّنإ نون ٍوجْنَم
 .2 هنا ىا ّنَأ ىفَو ِهتيئاَدُحَو هعناص ةَردُق ىلع اَُلِدَمسَيَف امل ناب تنم َقَلَخأَم

 أ َبرَق ثيِدَح يَ ناميالا ىلا اَوُرِداَبُيف رانلا ىلا اوُرْبِصِيق افك اوُتْوْمَي
2 227 
 نحس ىلع طع مزجاو ايس عفرلا عم تيد اولا هل الملل ٍليطْيََس نونو

 1 ردي ©َنوهمِحِنَم يس ءاَقلا عي

 تملع 00

 نا فا 0 رد

 - : 3 م
 ا اب ا اوت آى رامج فس وكول نتن حس لي ملكى ا 0

 وأ لوكاكل مج حس طويت ىذبرعيذن كرم كش بس لوا د تلب#م ليي وكن دوا لكن نلا كري دقي رظ ىلا«
 كارو[ فاص فاص فرص وو« سن وج اموت ى دكا قفط رخل ركس ناك ل ناجل ؟ يك يرو سكول نايك

 11101021 نو زجج نا( ريو ) روا لبن ماع كس نبي زروا لوفامس آس لوك نايك تس الا

 تدم اكس نلكل م تاب انوا« ة.كلالدتا يح تييئادعو كادوا تر دق كس او نساني كس لاك« سنابي

 ري ساي فر كت قبس فرط كن امياا ذبل ل اج عقل مك روا سا جرم س ىرفكت لاح دول +1 قت بيرق تنند اك
 كن ااوكن ا ىلاغترلار وا انكسال سرب تيعارب لوكوك ا ون درك ارمكه تناك سك لب ال نامي ارب تاب كولد عإ كس آرت

 تااصم كح خلار فانيسا ر وطب لبي تمروص كن رواء اي ابي د طوجب اوم انكتب حس لاربت ل ىئارك

 بأ ؟ 7 بكغروقواك ارك ثث سك اوم لن راب كس تماايق بلآ لكل لاء حسبو كف طع ب لس ءافلا

 0 برهم فرص( س اد لول 1 اوبك ماق ل بع دبكح

 كالو ءاك شي فايا مث( تمايق) هداج تو قراها لب سدجم كل نلوم لكلا رب لولاو ني ذروا لوفاسآ اهو

 بآ ايكدم لعكس اوكي آك قت و كج نق نا ب اولا لإ 2 .كلاز رطل قلت تما تس يأ
 ه[نشجي مزكإ> ٍِ



 6 هراب (ا) فارعا ةروس ان (مددج) نالجهشف كسلاَنَمَج

 ارفسآ آه كىشا فراكك تل اب لول شكا نكي ديك تيب حس اي كس قدقلا فرص اك انك دبا

 ايار سوكر خف دوك ارك نإ ردات سترايتفا سوك كل صاح ل م ركسجي علان لس تل اذ ادوخ ل مل كحد

 قب د فيك لوك ىوريغور قف كج رواءانيل رك خب عل نم سس تب ل فاو انناو لش اب كبف لملء جس اهدا انتج كى

 نوتالاو فساد تعالوا لورفاك قلت ك باث ح- لوز تجر تخبسب «ديو كف اج حس ناصتن لا سري

 - لوجالاد يسد قربت و تضج وكن اميا لبا
 ناب د دام ةورومردما هد تاه

 يجرد قى وغلهس جاردتساءاي دلو راشا باج لكى دارم تكس كس طخات ريتك جرذتست دخان :ّقلُوَق

 لون دارم قدام كس للا لح اس شر اعصا لوك ك رافك كوت( جرد دعب ٌةجرد داعصتسالا )نم 2 جرب

 -ةركتضر ردت نك

 نابت سك ج للبث كح ادم الا قتل قثأار عا, ك2 ذوإع وكت دارم كف اضاير سهله 1 لو

 نش سئارم

 دهس باد اكل اوس ليان نوُملَعْيَف : قوق

 ؟ ل1 شمع رورض ايلى كة اءددقم نوملعيف اوت

 كك لا اوركفتي كنج لو ماكردقم نوملغت ءمهبِجاَصسب اه كي درس راشار كنا. ددقم نوملعيف ياو

 لكل وفم اور كشفي هكايكوم مش ازتكاا ذهل, دوج وم ل وعملا ح جس لتس رورض كل وتفضل ساس مزال« ١و ركشتتي
 -ه شورعتنر

 لك باوج كس رافل رك لح اه ليئدارم ن ثم آيس ةنج اك يدركه راسا كح نونجر يفك ةنج ,دزنج : لوف

 لع باو روا لاوم قلك اج لدارم( تانج) نم قع ةنج كا «نونجمل مكبحاص تاه ةس كابكرافك عندو

 كه لتستقلاطم

 ( ضرالا) بيرك دج ب توكلم فطعا هّللا قلخ امجسدراغافرطاكتايرادصتس كيتا ىفو ىفر :ّنِلوَق

 ع نس ؟ دتتسرد زف ل تروص ارك لاي

 ل لا« لايخاكت ارت ضب هيجي ردصس كنس ليتنا نك فكن أك هراشا ليزا « هنأ ىف : ّلِلوَق

 - 2س وم لرد امس نارك ل لاو لاو فرصتي اصفار رد صم نك
 -هس مز وياك ة سبات اكءاو طنب لَو اوان اًوُرَداِبَتيَف : قلوه

 مهرذن وهو ىا ءافانِيَتْسا عفَرلا عم : نوه



 مدد جشم انج 06 8 هراي (/) فارعا ٌةروس

 تنازكاذو ع رذن«<هراشا فرط بيك 2ىرسو» لم هرذن « ِءَلا دعب ام ِلَحَم ىلع افْطَع مَْجلابو : يلو

 -< موز اذكتس جو كس“ ارش ب اوجهل ىداه الء أك تراو# بسيسإ م جرواكس فانيتسارجوإ يد لأ

 ؟ح بايك اايك تتر ظفلايكف طعرب لك خلوي
 هللا للضي نمي تدابعرزقتء ع نم 22ج اخ آزال فطعيي ماكل ثري تروص ارك ئلحا ضو

 رمهر او دحا هيدهي الف
 ىا ةنيفسلا تسر «تبث ىنعمب ءاَّسَر ءدرجم«تايثاورا رقنتسا نت“ ىتررص «ءاسرإ ءاهمرم : :َقِلْوَق

 بيكرتللا نعيتتكر
 لاح تقيقنتوو < اترك لاهم ايباوج الاو سلك 002 امم قل الاو فس رك لاهم لبي لاوس «ىِفَح: قلوه

 -<-براشلا ءافحا تس ىكارواحج احاجوم ففاو ت

 خب

 كت باجا تما لا لبي تيآىرخ وكر لباس ٠ نوملعي ال ثيح نمم هجردتسنس انياب اوبّذك َنْيِذَلاَو

 كح فاضناو لدع لإ اطم لس تير ةدح فام لم تاق متلك ناب ستيصصخوو

 بلو قكوم ماض كل لام اكو رالف كت ع امج ب موقق ىلا ابن وفول اجايكروغرلا» انركل صيف جتا

 كرت ىرول كن ناتو باعت قري تتوب زاينا ةارغط اكن لارواذاد يقي تدزخأو نارك ماتكي رات

 جاوي لكلا
 كفاصناو قتروا قري قتراداك ل تى بح كج باد اكبث لا ل تي قرسدد خلا انتياب اوبذك نيذلاو

 اكىكاتح اوبذك نيِذَلاَوَء لِي لارظنو 1 وويسلا مويح اع عع هيوم

 تذل ايسر زيت آت اللب سلب لأ ”ىفور ءانب كت مرو تاك 2 يوك ولاو لانك تايآاقر امن لكن ع باد

 كا لس ناوولتوك نب اك اكوقو حس تار هاج تمد ثو تلوو لايف ور افك ب انو لسا لوم سيور يوكن ا كلج 051

 دج ( لمثؤ) تاردتسا حس فرط كى اخت تركب لئن امساك الجب لوك
 ا« قلل يأ ز مار فاتساقدلاسب وكل ومربروا سولاو ذ_.اثجتروا لوقس فردا سومر نيتم ىديك نا ىلمأو

 هدايزرواري ىماعم بارا لوم رقيب فوثدبس تاز الادغال 507 هاهي دلوكذاوردكس قاطو شت لون

 لكبح تمافسو تفامتدو ج- جاردشساروا لمشؤ ىكادض قم « لن ةساجوم نق "كس ازس لاا هوك تن ةساجوتريلد

 1 ٍِء
 اثان

 < ةروم ىلا ر هجم وا سدا دكل

 بلا ملا كب يلا مل اعاقتافي ىق كري تاب لا تيبآري « هللا ءاش اهلا اًرض الو ًاعفن ىسفنل كِلْمَأ ال لق

 ل قم فور عموك افقي ب آت عدب لما وجواب ك- اكس ءاقنا كت لاهججو ملي لبو رص تاذ ىكدثلا فرص

 رند أن شجي



 8 هراي (/) فارعا ٌةروس م مده كزلااج غفل انَمَج

 لارا توله او ةس البكر ادعتروا تكل ذي كس قيل ساكسي بلظا لإن تس ركوب قت ك ف اركرواب بيغلا لا

 نوت اروا غش اسهس موقع كس دافم قود نيساإي تك ئاقتك اس لن كداب هم وقلي افرص لو فققاو لوك حس تاقيت>

 ركز كك نيك قرئ 2ك أك لوم بيلا ماع ةقققت ب [تءاقاو تت سر انا دارج بج ليث تس ركل كل الب ساو

 ثيرعر كس ااياتوكنلا بجد ؟ايكورافاكب يف لع تنقو كس لاسم ةلواقت اين يكاطص كي لاب 1تقوك لاصو

 ؟ يكتم ذا اياك رف تناايدد ف ب 1 قنات توم افا حس شك آب جب ل مايا ىرخ أك لاصو مكس دوج وم لع

 لاداعي كده ركب يك لدي لاهي بج تعي لاجل فكة بيضا لامك سلا

 + قولكم اق لم تلخ[كجس لكبر ذك م قلاسدج ف آن اس شي دحوو بح رك كد جاطع كب يف لكي آل مرشح اديس

 هي شرع رأى ريم بحب رك كن ومب لت صبي س بس لع لولاوغآ لع شبل يا رف بأ 12 تس اجو ىراط شرم
 5 ل راط ثوب .يافظتاظةلت قوم ترحل انتاج لل كح لوم رك ذات اياك رع لظةيلع كوم دف كسي

 هدر لع كت دك وم لدن بس لاند دفد ليا كسجو كرادي د كس قا ل ا وم حرج كو لو

 تروص لوكروا كف ركت مبان بيغ لكلا كس ةقففي بآل يات لاذ د ماك بيك يت آل للرب لكي تب

 هس شئتم ملكي كيدزنكس ذوو مكر برك وجات م لين لطب كل و كبس« لترسم

 لكرشلاوكىاءجساتوم قولوا ورتب لاعرمم لوسر. تك ستوك تاب ى لوم نتا كول ثلا «نومدعي ال سانلا رثكا نكل

 هنبت جوزف تشى اياانبكبيغلا ملاعوك فن ها لوسررو ا ضتاحلاروإ ضككر ل دج يرش اكل لب تف تك

 < لاب ف اجو ف قاورب تاييفم ابيار ذل قو( اصف رج ريت نبك لم و

 يل ءاوح هجوم قلخ َلَعِحَو مدا ىا ٍةَدِحاَوْنْنِتْوَمْلَحَنِنَلا هللا ىاّوُش

 ِدلَولا رثكب َتْلقنآَتلَك هتفخل تناَجو تبعد ةيتّزَمَف هفلسُملا وع ايست اهغئاج اًهطعتاَدلَق

 كن 8َنْركْلاَنِم نول ًيوَس اَحِاَص ادن انتين اع ٌةميهب نوكي نا اقَقْسأو اَهيلْطَب ىف

 امه أأميف اكيرش ىا | نيونتلاو نيشلا رسكبو ءارق ىفو ءاَكسْْلآلَعَجاَلْلَص الو اَمُهشَيَلَف هيلع

 ىورو ْمَدأ ِةَمْصِعِل ةيدوبعلا ىف كارشاب سيلو هلل الا اًْيَع نوكي ن يا ردو احا

 ْيَمَس لاقف ُدَلَو اهل ٌشْيِعَي ال ناكو ٌسيلبا اهب َفاَط ٌءاوح ُتَدَلَوامل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع

 ىذرتلاو خيحص قو مكاحلا اور هرثأو ناطيشلا ىحو نم كلذ ناكف شاف مس ا

 مكَقلَخ ىلع تلطع ةَييَسُم ًةلمجلاو مانصالا نم هب ةكم لها ىل ©َنوبرَْدع هللاَلعتَف بيرغ ٌنَسَح َناقو

 مهن باعلي ليتات ةَنشلخيفَواَوَعَلَ ةدابعلا ىف هب ّنوُوُُيَأ ضارتعا امهئيب امو



 (مكدج) كلج شف لانج يعزل 8 هراي (/) فارعا ٌةروس

 0 3 0 وب لا
 م ا نم ٌءْوُس مهب ٌداَرَأ نمم ابِعَنَمِب © نورصيمهسفنا الٌوارصن

 © َنٌوُحِيطَْمتْنأمأ هيل لاو ٍديدشتل اب لوسيا لىذهلاَل مانصالا ىا

 ةكولف 22 ردك 9- 3 ةماق وعل اقف يلع ى ركع

 مهزخع ةياغ ني مث بلا ابنا ىف ©نيقوطشتكْا مكناغ ٌكايجَتإمَفوداَ
2 57 2-172 1 . 32 2 

 لب ملي دوبل دي عمج دامه دب لاَ َنَوُشْمَي وسمي لجر[مهلا لاقف مهياعمبيدباع لطف
 انس كلذ نم نع مهل سيل ىاراكتل ٌةبهتسا 'اهعم/ اقتل | ب هلل اهرت1 جل بدو 50 هو ده 92572-
 نذل مت يضاَوعْا دمحم ايمن لق لق ىينمالاحهثآ تناو ميكودقق فرك كلوتم

 ارقلا 0-0 هللا نون مكب نيلبأ ال يناف نون © نورا نودي كه
 نيب نورك عه نونو دنس ريل
 ىا كِل نورْطَي دمحم اي ًءانصالا ىا مايو أثمن لىدُهلَلإ مانصالا ىا ٌهْعْدَتْنإَو 1

 ان 0 لمهو رظانلاك َكِتْوُلِباَقُي

 9 َءُضعأَو ورعملا يفرعلاب رمأو
3 0 0_0 

 نئا جرن ٍرطيَتلاَنِص َكَّنَع داي ٍةَدِئا زلااس ىف

 هنإ كنع ُهْعْفْدَي ها وةك رمالا ٌباوِجَو

 اهنع ُتَحَبَت الو سانلا ٍتالخَأ نيياويا ا

1 5 
 ! وح .ُهللايِحَتساَف أَ هراَص هب َتْرأ مَع ّ

 7 0-5 لعفلاب هّمِْع

 ةيياتال اونو هللا باف اوولَدَت نطيل نق مهب ملأ ءْئش ىل .ةعئاط ةءارق ىفو رتب طوقا

 مهر لاا نطيقلا 15 راقكلا نم نيطايسلا قوه ا مه اعلم وكي هِرْيَغ نم ٌقحلا

 ميج 3 ةكم لها ىا مِهَبَيَمْلاَذإَو َنوقَأ امك رٌصيتلاب هنع َنْوْفْكَي ©ورِصشب

 دال سيب نَعَننلالَ قيام ل لق كنت لبق نم اهئاشنآ "اهي اله ا
5215222722 

 َرُقاَذِإَو 9نوُنِْؤُيِموقِل 5 هيو ىدشوم سن ٌجِجُح ا ٌنآرق رقلا اذه يشب ئِسن دنع نم ين تأ

 ع و كُن ىف تل 'َنومحرت مكذمل مالكا نع اَوُبصْنَاَو هَلاَوعِمَتْساَف ٌناَدقْلا

 ةلثدت انت ادينى كم قيد ذآ انقل لا ة ءارق ىف ليقود لامع قلالاو أ رقناه

 لئاؤآ ل انيهماةبظق ىل ِلَوَقْلاَنِمِ رَهَجْلاَنَوُذ سلا َقْوَمَ همانْوَح ٌةَقْيِخَ

 ةقريَسيال ةكئتلملا ىا َكِيَمَدَسعَنندْلاَّنِإ هللا رق نع ©َنيلِفمْلا نمْنكتلَو ]و هرخ اًوآو راَمتل !|

 237322 22و عي
 عوضخلاب َُنْوُصَحَي ىا 6َكُدجْسي هلو هب ْق ويلي اًمَعْةَنْوَمح َرَكُي ةيوحْيسو هَيدابِعرع َنْورْوكَتَي

© 2 

 ج2 جج

 ستا ا

 ويل و ةّدابعلاو

 نشك مزمز



 8 هراي (/) فارعا ٌةروس كن مدد تل الج غفل نيج

 ا ذوج اكا حس ناج كادوا ايكا دبي تلت ةلقنلع مدآ شن ناج فياوكم هس لش جس ىنرطلا تي هو : مق

 « كت عم ينس لا ايل نامح وك ا بجي انج «# رك تقلا حس ساروا سك صاح ناوكسسس لا مايك دي وكب ا >

 «لءاعد كس دقلا بر تيس! لس لوبا توم ترولاج لوك( لم )لوول وب وفي وثم تابوا هكر ل ساكو

 اوي دالدا ماس تركنا بج يانج 1س نوع دال تس بآ يس 003 ”انرف اطعجي ملاس كي لم سآرلا

 زل نم ترزارت كيرا هي درا رق يرشاكادخ رلدكر ث دام ادبكم اناك كح درك طع( كس دثلا) نس( كوي) للود

 ف تكرش)يرداءوب رتب داع افك يتسم وأول دلك لام جس (ةفرسش) تاس نيتك ( فاك دوا

 ةقلاتلاكفق ورم ( ترظح )رواء تس جو كفو: موصح لس فلز مدح ترنمتج لائاشمدابعلا ف كرش ( يس يمل

 ورش ناكل نيس يل ويوج تن ف لف بآج ايكت ياو ادت ترضخ

 كلا فا »هي انج اكس دو دن ووكر تراه ادبكم ناك ا تابك سس ءا خس سنا اق انبر ليو رئي كما رواء درك

 ايكتعاند ذس احلال مكس لارواهراشاكس ناطيش يب سيدو« هز جدو دكر( ثرالابع) م

 هه كاي تك يشك قت تاس ساكس كل لا ىلاهت لاوس حس اهكييرفوتفس لفقراء ردا

 هدايك «بفرت/لم نايعردك للودرواءج فطعرمكقلخ رواج ييشل# (نوكر شي امع هللا ىلعتفرروا

 قارولا» ةسد تابع يس اهودوا ل قول وخووروا«ةكك ل ئأديب كبت ليي تس ارمشك لير شوك وعملا كا لن تدابع

 خنق ماهفتساروا هس رك دارا كورييغو فش لحس قرب وكن اوج حس ضنا نيو لع اهيوكو وش تروا تلك ركل 207

 كح فيخروادي رشت هل فقر واريرثت مك و عبتي) لن تابئدابت مد الودار كك كس( لامر ) تيبارب وكل وتب مترك ارواء ع كك

 ل رامب# يو كدنح نكس نا ىراكز توك اايدراكي كك لمتجر وك نا مك مءارب كس داب ساس

 ( جاهلا: درر ابونا مع ل سدنب تي ءابقوتوودج 2 "لدن منتو لاح ب رموش لاك

 ا اهنا لوتبرمي لي روجموو كو ل ل وك لا ةيبسا كلا لي دابادج اك راكي ىابمت

 دي « يا ؟ لطي هو حسن” لث يتب كس نا 1 ندر )لور كح نااايك ارفة وب سن ايباكتليضفب

 < ىراكلاماهفتتسا ( هل جبس ٠) لس دو حسن كلي نلاككس نلاإي ل كد وو تن ل هاك نا جس ل

 مةدكالاحوم تس ركوب ءانب سكككدنب كلا تيل« لي ب دابة ج شن لا إي كح ناس لي لوز هداك نتي

 0 ا لا

 تناك ةجسدلا را داري كش« لون ترك ادب دك قرات «ود تم تابت دوا رك لت ساب

 لرابق»ووم تس كى دنيكزوهيوكلا كن تروا سحرك تافح ىك وأاكيت لع ىلا ركب امورول ايل اذان نا آر ( ني )

 ليتم قورابي ك كس لامير كن وتب تركوا ؟لوركو ورب لديك تلا ليل« ليث داق ريد: ئت ليا هوندا تع كيوم

 |[ مشب مزمن د



 مدي 05ج خف كزلانَمَج ان 5 هراي (1) فارعا ةروس
 هريوركس باآدتتا كادت 0 ني دو فرط راب ورلا وم مولعم يراومجم دوك ىلوتب نارك ريا روا

 نا ) قش ماكسس ىزييا ل بكد ك-قاظغا كس كول( تن ) لير ايظاوكر ذكر د يأ تكي د وكب هودلئالاح « لين
 هتدلياقماكت تفامم كن اددا هر ايفا تو رانكتس لواباج وا« هع ماك سدا «يسذي د ل دي كووكاك ( بويه
 هاني كدا وق رك يشكو الاو فرك يشكر لوكس روما. وكي آركأ قت تس آسسوسو لوكس فرط نااطيش لادا«

 هدروا هس فوزجرما باوج رواء طربا للاب ذعتساف»«ب مائدااكيطرش نون لش هدئا زاب ل امل ركع بل

 < فرط ن اطير لا بسجب ليث لازتادخوج بولو ورش الب جس الاو نتي داك م لاو نس اكتابهوربش ابءع كنع هعِفْذَي

 الع فناط اجب كس( فييط) لب تءارق ل يأروا نثر ديوك ثرواازص كدقلا هدا اتت قتال هرطخ لوك

 تكل ذك ايقا لم لوفود تي ) ل لل ني ووك تانروا نت ةعفد مو زف يس اجيت سوسو لوكس فرط كن اطيل

 لي قتاركو كن لا نك ايش ل نس م نب لاوجب ل ناطيبخ دج حس لبي رافك دوا « ل ةساج آر اب حسسسوسو ىلا هول ( لإ

 ةديد قس اميبج تسل ااب وجواب كيمو جواك [ تي لكو لك آت قارا( دنب احب كس اطيب ل وورجج لإن ةئل ثديك
 زري باكل ث تلا 1 21) لزج ( أر رف ) هدر د يوج اكن لا تس اسكس لكل با آب جب دوا« لين تنل ماكس اهب
 كبر سرعم لاي سجدت الوم اترك رابح لك محلا فرص وف لبي تكن دب حس ناسآ ؟2- الن لوكس فرط

 كبر رابقل ك سلول نآرق ب« كسا فرط ا يكب لمد ك نخر ايققا ارم ناب جتك سافر
 سوفا ةلعس دل اياجامحثي نار قبسج روا ك- كس لولاو ذ ال نامياعس تضرروا ع تييادب دواء ل لئلد تس بنام

 لان ليث هسداب كس مالكك د تتنفو كبطخ تيجي ةساجايك رب ميك تورك ياهو شم ان كس اكد نب تيبج تابوا رك نس

 لايعسماب كس نآرق اقلطم كح يكابكروا جاتو لتقب نآر قا يطخك سي دركي ساس نار قؤكيطخروا لو
 ييواعس نابزييز قت ءركايكوإي تاس فوق فلا وا ى زج اع كج هيي وكب سر خيبسا ( بطئ )١ دوا جس لوم لذا

 كح هلاروا ء لي نورف ًاروا ل ندد لوا ثم ماشو نب تس + لس ركدصق اكن يمدد كس مج دواس تل« كني تس مالكلا لرب دوا

 وجروا للركب رس تابع اسلي كح بدر توج قولو ورش الب ومن تلم لع لولاو ل كت لفي رك

 لا كس تاابعروا ى زج اعروا ع لاك رجت ل كس لادوا هس لكن اين كاب كاس لا سنا ناياشا كاز

 -ةاجدم بيتس نا تك مقوم لكس لانوك

 (عارؤ رد حاط ه1 كو يت جام <

 - ل التلة مآ تس سفنرارعرواءلس قتل

 هع[ وشي مي سو



 8 هراي (ا/) فارعا ٌةروس مهرع سددها ججشف رلانَهَج

 ءاكر شي نايياكتسءارق سود لث ءاك رشي ءاكيِرَش ىا نِيونَملا و نيشلا ٍرشكب ٍةَءاَرِق ىفر : موق
 كح وضم ءازرواةزس ك0 اكرِشود رداع تءارق رعود دي رقاكل اس تورش امرك ار

 بدت سنس ني نت كف اكروا

 تسر لم اتج لي وحال ًاكيرش لعاذ ماردصمأك رش كيانات يرصقم اكذاضا ا ءاكيرش ىا :ًللْوَق
 كوم

 ءجس جار فرط را ةدو دآم كك فرط نيس ضب ؟ يبا عطار فرط يتيم العب هل الَعَج : نوف
 نسحلا لاق لوقن:ل وقوم ىكيسس نان ضل يس دارم شئ وزروا سننب س لمدة دك سي لق قري
 جرزلا لعج (شاص) :اّوحو مدآ ىلا ال مدآ دلو نم !جوزو سفنلا ىلا دئاع العج ىف ريمضلا ةداتقو
 ركتملاح ماع كن كرش ليش وطلادقي كاع لات لاق فس قار د.( لافقلا نري ) ءاكر ش ةجوزلاو
 ابو تكي ذل نيترو( ريبك) دادسلاو ةحصلا ةياغ ىف ٌباوج اذه<سإ فدشي ى تبموكر يت اروا« كاب ردك ايي

 وريف مق كادوا ع 30 ثيدعد © قاح نآرق قدرنا لكك ار رط لك اونو مد وكري تب آل

 (ىواضبب «رحب) 0

 يس لات ليش تب رشة يس ب ثراح .دلولا ةيمستب ىل هَتّيِيْسَتب : قلو

 -<س (راوداكعسم## ىو ايجاد صقم اك اضا ل ١ مه ٍةَمضفلةيِدْبعلا ىف ارش اب سيل سيل : لوف

 (نيلالج هبشاح١ - قس اهرفاتي دوبخ“ قو علا سس اهنن ت ءثس يو وتلا كوم ربك دايز هي وعلا : : موق

 هس ترد زاك اروا لأب هالي جس شما »و مد1 ترم اكل ل لعد حكت اب را لع ىلا .هكم لها ::ًةوف

 مدآكالاحجس يك يالوتاسس فيمن وك ر طي ع نزكر شي امع هللا ىلاعتف لقاك اهتلا دي رقاك ادا

 د ل لب حتما و

 «ب.« ةدحاو سفن نمم كقَلخ نطغاك :ءنوك رشي امع هللا ىلاعتف ىنعي ةَبْبَسُم ةلمجلار :ّيِْوَو

 الاديب مذ سال عاج قاب حس لاهور ا 00 كلا مل زج نان كتل جس ببس كف وطالع فوطخم

 تحض اللقج ل نايمردء ع هراشا فرض هداف ؛ ا ايو كم ساي كلان قرا

 ندع مانصا ل 1 نار زهب بالف سس يكال ا اسد لع ىلا َكتوُلِب اَقُي : ,: ىِلوَق

 ع
 تفرط, سومو فئاص «لايخلا هب فاط ىا لعق ما افيط «ٌفِيط لع لاقتا كي تلا ءفيط ليوم

 مهب سم ىارِهيبّمَلا :اّنْلوَق
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 حيو
 ماع لابي باءامتن اياك تيل كرشبلا مار وارشبلاوبا سس لباس (ةيآلا) ٍةدحاَو سفن نيمكفّلَح ْىِذَّلا َوُه

 هدي دش روا ماع ير اكميركن آر قروا يم تلم اعلا ىلا صاخلا نكت اهنا لب حرالطصاوك اء نايباكُش أديب كك ودرع

 شققلاكتلاح ك وفاسنا ماعللب لكءاوتو مد[ اخ لب امك تار كور يغو قرب نست يب تاي آن لاس ناايب بوولسا

 روطب لم اهجوز اهنم لعجو ةدحاو سفن نممكقلَح ُىِذَّلا وه لئءادتبا كل ئأك لولب لاء ايكاينيك

 1 _-_- جوج اييباروا كك وب لختخ_ؤرط كرك لس تررؤووزم قلظصزعب لس سارا رك اكو اوجو مدر يبت

 نب نيطايشلل ام وج ُراَه انْلَعَجَو حيباصمب ايندلا ءامسلا اَنّيز ْدَقَلَوء الس لت اجوم لت فرط كرك كس

 تاع 6 3 اصح سنس حتاصم صخري توم ننال ايش م بر تس نلبي راسل او شس وثوو ايل يافع اصموكل ور انتس

 نوت ناك لوقنلس فلس رثكاركم سئل اكضا لوك "ءاكر ش ُهَّل اَلَعَج” قااطم كسر يضر اءايككي درك تمالك

 -ت دوك قاد اكء اوتو مد[ رطنت ل ع

 0 ضب

 :ريفاط تايآ لبي قود كثي داحا

 نيا امس هدوم و ديانا ورش شاب هوبي نكي زروا او

 بج ر ا رلر ردي قلع ىف لاسأب روا لو (© ىلا لو و كوكءاوح ترضخ ونار لن لح رم ىلا تبا لمص كب جب ايكو لملم اوح

 را كخاع وك نذير و جك وراق اضاعتردتب لي لمتؤن يك ر زك اءذ

 مت عراص سمن رك اشاء اهل خس رك لل اهوخ تارطخ ولودرمي جس الاو ذسد/اديب باكل ترام م زور كياروا ءايكوم قولع

 ءايدرك ورش اناج انآ اي كس ءاوت ترطتخ # سا نار دل لل لور انوفا مب من قل كدب تسردتمل اس

 ؟ مانايكارت ايكمولعمذ_ ءاوتءانعكر رب مانع ريم مناك اوتو اد يي يار اهبةبستج ل ابكت ءاوتترظح ل 0 ازور لب

 ءاكرش هل اََعَج نيرا ءاعكر ثراح ا دبع اناك ا قو اديب يب بحجج «ثراح ما ينج مان فورم ري انيا خس سم
 لاف نايب ثيب دحام بدنج ناو ملا فس نحو ريغو متاح ىلا حا ماماء ىن تء جس كريضى ب ك ءامهاتآ اميف

 آخ سا وقار لصؤج بجرم ساءت ات ددضد دن دج لوكا كءاوت:يامرف نابي هس ديكم انكي لال« رأرأ

 روصآ مل وكاك الل ةيع مد [ترطعح بع ا ءايكاييا ذءاوتحس كب كس سلا ليغ, هد هذي يك وكر ث راما
 عاج لو لذ: لم ناش دك ترش تعآيدكجي كايين كس زك اكس تعآ غني رض ضو ءاق

 كرش ملا نعكر مان كس مساح تس دكا ا ءزعلا ربع :( نكس شلاريثماناكل دي ةياككد ديك شمر
, 00 

 ناو سن قرع اريا نءرمش وار كيا ل رسب لاء كر زل موا ازج تع اور كب رنج نب هرم ع لثاو لي
72 

 م. تدجي مزمن >



 8 هراي (7) فارعا ةروس اكنلن (ةددج تل الج شف ل نهج

 كذةءهسابأ جك يدع لا سا اح تحاول« جس ايكراش لب لويوار دقوا نس اخ نبا نايا ابكف يعض الع

 تح ركاب أ تلال اع مدآ ترض” عسب لاح اك يس ذكيا لح ”ح ثيدع له ريرجابا تلات ريف

 بارق شي دع لا د ةةققنف ترضخ كذاك ساعد اقري رارقا لارج كي دوك طلع ناد ترط> اس ستلا

 لا« كداب لي تاب بى عدالدا كاكا نقد و منيا كتاب سان دن اقري رار اكمد [ت سر طل يامر يرمي دوا

 كس ابي كس ناطيغ كرش لش تك مان كر ل تدابعلإؤ تك يدج جس لوجدت كل قل نيب ضمنا تس ثييدع

 لسا اك يسم مكرر يبت نب ديعس سس لب لود دكا شكة للارع نب ثلا دبع ترطب[ روب طيس اوت

 ترن ايكنلايب افا ةلتت مد [ت رتب اواني ا لس ءادح ترتر ول امتي اعلس لي باوك ادت م اني فس ناطر سب

 وكما” لس ناطيش كل لا« هي د: تفس د كي عسسل نك ف حنات تك مانيب الفنان الا مد

 سج تبلد الوا ءاكوم زاردر معروأ ابد مدنز اكذلدو ول انحكر ثراحلا بتم انك اكل اوم ايي اكزلوج حفر كب ارك اهي ني

 كح مان لاددا ةسدمادبب كس كح لات كك كى دعي دلك مد[ سرح: اي دوك ثداحلا بكم اناكديكب ىلا فس اوت

 رواد اليات مد خس ىلاهتدثلا لع او ىكا لدن وكمل اتقلا تاب يب كندي كيس لوما كمان سادعب ل ةساج كر

 قرن يفسروا داس لب فلمن كيا اي درارق ل كشم بمب ل النوك يضل كت يآ« ر فرك دعت لا ماناك وفود ارم

 لاواكس همركتروار يبت نا ديعسروا جس رابقفا ماكل واكس دم مكتوب” نب ديعس لب باب كس رين نس اجاهكررظأ بج لاقي

 (يسافنلا نسحا هصالع) ١ -قئار لات ّلاب ىراوشو لوك ير ين كتهآ اج كرش اكتب البام
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2 2-7 0 0 

 او

 ةيكمف عبسلا ُتاّيالَأ َكبرْكَمَي ذو 0 ةيندم لافنالا ةروس

 ١ نوعبسو عبس واتس وا ٌسمخ ع "2

 ملء ل شا ادع َكبْرْكْمَي ذاَوركس لم لافنا روع

 - لإ شاع مإب

 ىه ُناّبشلا لاق ذب مانع ىف َنْوُميسُملا تلا امل هرديسجرلا نخختلا ورا رمنب ا 3 . 3 2 -- ِ_ب

 اهب اَُرئاَتسُ الق انيلا ْمُِْفَل ْمُثْفَسكتاولو ٍتاّياَّرلا تخت مكلأذر انك ُحْوْيُشلا لاقو َلاتقلا

 يببلاةلك يبو نمل مئانغلا لاَفْثآْلانَع نع منير يالا يييلفعك اي

 ككاخلا ُةاَوُر ِءاَوِسْل كل يلاراو ين دو ةاَغ ثيح هناجر

 ةاوجلا فوك ار كردقسلا ىف
 0-00 ااميالا نول اتكتلا 0 ا

 ال َنْوُقِتي هب نضره لَو دس انتل [مُمثداَرذ ا : 0 كتقاخ َتَلِحَ

 كيلو هللا ٍةَعاَط ىف هن مبنيطفا ماعم اهقوقحب اهب َنْوَتاَي صل نوقيََِولاءرسب

 هيا : : تفيد كال ةحَنونوومْلاَمَم رك امب :

 للكر اًضيا كلّذكف مهل ا هع - ا ىف ل ٌلثمابل يق ىف لاحلا هذه



  هراب (8) لافتا ةروس 0 (مددج نيلالج شف تل نََج
 َجَرَخَف شيرق ُتَمِلَعَف اهْوُمَتْعَيِ تفل ائاحصاو ملسو هينع هللا ىدص َحَرْخَف ماشلا نم 1

 7 بال ليقف ُتَجْنَف ٍلِجاَسلا قْيِرَط ريعلاب َنايفسوبا ّذَحَأ َريِقَلا مهو اهنع

 مِدَق ةاكفمتك اأن .

 اوُيْذَيِل ةكم اَولَتاَقْمو لبجوبا

 دفا وفم لا | لاقو ةاحصا ملسو هينع هللا ىفصز َراَشَقرَدب ىلا راسو ى ,دآف عجنا امج

 ىلاعت َلاَقامك هل دهس مل اًوْلاَقَو كلذ مهطعب ةركَو ريتا اتق ىلع ُةوُفَفاَوَف ن

 ىفاناَيِع هيلا ةقو ظيمقو تملا لإ انفاسي هبل ركن َنيياَمَدعَب لادقلا ق0
 زنك 3712552500 زيها ر علا يتلا ىَدح هَللامَْدعيْدَل ركذا و هل مهيهارك

 ريشلا فالخب اهددعو اهددُعِلِقِب مكنون زيعلا يجو , حالسسلاو ٍسابلا ىا ةَكّوّشلاِتاَدَريَغَنأ

 لاضميشإلاب رجا ني , 0 ريدم مالسالا روبظب ِةَقباَسْلِ هيلي رب 3 نحل نحبها ديو

 ٌرُكْذَأ كلذ نؤكر شما انومرجملاَوكولَو رفكلا للوأبلا قجني لِيَ َّنحْلاٌَقِحيِل ريشلا لاَثقب مكن

 مل تمل , ىو َباَجَتْلاَف بلع رسنلاب وغلا هس نوبل ذ مكيف!
 مث بالا ةثالث ثراَص م ةالوأ ايرمهدغو كعب مشو قد نيِعباتتُم 9َنيِفدْرُم جرم كلما نم فل

 هينيَمطتِل و ىرف ل ةادشالا ىلا - 6-5 فاك يباب ئرقو :ةاوع لا يقانك تح

 مع هللا نواعم

1 2 000 
 2( )تملا كس رب بج جس الاو مر تبيان نلابر مما ذم وج حس مان كس هفلا لوم اترك ورش ل : مي

 لولوي دواس ايكل اف تساروارب خس م:كغلحا < ن]ارامت بابك لوناوج ةءاوج ف الخالي لوف ارسم لبن سناب كس

 لا. مابا ل آركشملب لاب دامت تاق ىلاجوم تسلقوكمت( تا ضادخ) كاتس ءاكر #دابت#ت تنكس سوقي بابك

 اكسال نيت تس ركل اوم لش داب كس تسيل اس يأكل قف كسا هركداوظراك جن ل داب ل تسب
 لالا ذة آي انج لي د لإ اح وكل وو جاك وسر كس ساروا دقلا تسيل يود هك سلا ب #1 نول

 دقلا كول جس ايكت اور لي كروت نك احول اي درك مير ل هير واسم نيه وكس لوو دوا ل وئاوجوكح مي

 دز كابل لبا لاك وج نذم كس مرا وركت ع اطا لوس وسر كس قاروا دقلا وا وركت سرد تاقلخت كس لي ارواور تس

 كرشلا اسكس نا بج دوا ل ةساج راس فوغ لد ك نا ولج ىلاج كرك ديكو كدطلا اسكس نا بج ىتج كأول

 ني تس راواتغاب ىل قع لإ سل كة يت بر ذيب اوودوا جس احاجوم فاضا لم نإ رضى انا تال إث ىلاج ىذيي تايآ

 وكلا ذس مت ( لاء) جوا « لإن ةس دكا دادخت اسس قتل ساوكز اهغؤتل نس ا "اق زانق بدوا كليو العتس ضرك

 جمود
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 2 كلتالب لو فصتطوهت اسكس تافصوروكدنووج كول تيرا نإث تسل خيرت لي تع اا كدفلا سلي لا جس ايك طع

 لاب) < قذر ني رتب ل تنج روا ع ترفخمروا ليث لس رس ثا لك إي كح بركس نلا ل تنم كل كس نلا ل نام

 داس نتهس ( ديد)م لكي آس برك ب آدك ايدج ( ع ىءاريبا هو فالتخاوج لي داب تسمن
 َجَرْخأ مج قات روج ارك ولدك لا تعاننب لي كن تؤهل سعقاودداءجس نت هس ج رخآ (قحلابرالا#

 تباركت لاه ودوجوم كل ءاعمك تمل ا نتن, ربث كف وحر ادتنم هذه ءاسسك واس لاحت فاكر

 حررط ىلا تش كل كس نا ل( ككل ) لسا ررط تروا« تللاح كفل كن تس ( نين باك عس كيو ل

 يآ ء الك حما شراي فاق ّلراهتنايفسولا بج اوم تنفو لاا انلكت ( تسدنيبدم) اكن لا ارو برش قلت لا

 لمتوبا تءايكو موك ير قرلعي ( ىقاورراك ) سا هلك كل كس ثيل تميل باك ( لفات ) سلا باحساس بروق
 حل تسرك لع سوكلف_ ات قر ابتنلايفسوبا ردا ءارقر كن لح بدوا سرك انداكلفاق قرابته ذاب لب كس كرا

 فرط كردي دوا «اي درك نا فذس سار كولج سباك ايك ابكت لمت ءايك كركي ( فاق قرات )ودين انج يكل لا

 حس ل لاقت امتب ود تس دج فس ىلاتدقلا ايار فس يروا يك روشمسس ب اهيا ل ةققافلف ترضخ را ءاوب تاور

 ردا ءايكر شيم انوك سا لا لس لوك وير وا« «٠ ككسوم قتل هس ن_ ركل اتم لكلا رفك ابا ا رفد عواكدلي

 كس لاق نتن تكول عس يآ «ايارف فس لاقت لا كا ريدجء كل نى داتت كس كس للا ذس ماك ا يك جدع

 <سراج اجرك فرط تدموو ل ايو ايكوم رجا هب نا انومج تاك اكس سادعب لذ تذل ل ساب
 وركوإيوكتتقو لا روا تس دجو كس كد نيل انوكل انفسنا ني بس ردد س لوح ا وكشسوم هولي لاح لذ

 فيات لي ناك تاب درك دعداك يا حس( كتل كر وادلفاق لراهت) ريفر يع لش نات مج ود حس لاق ثلا بنج
 جد لوم كلش لور ايمضتروا ارغن لس نا« . لل وكم تعانب روزكد كت تساي مروا« لهل دجتإب دابة تععامج

 هقياس يال اتي ءداراكشلار راق ذااخم ءامتدفاق ّقراهتووروا تعامتب ىلاور يصرخ وا تسوق خب تلحس
 اكلات حرك كتتوكم ذبل سو تاك لك بج كوفر كس ديل كمالسا سدرك اظل رك يل ذك لقا

 1 ل ل ا

 ليدل ا يد بادجوك مف ىاقتلا ف كح جس رركب لط ترضي نيكرشت سس هللا نتن كس درك ايرف سس بسد يس

 رج روا نرمي ءايكء صو اكرارنب نا افواءك لوب د آل لس دج ءاك ل ودركو ب حس لاوتشرفرازنب كيا لسلس
 سادداءعس ٌسْنْفَآ تكس فق كا هيج ايكاحذي فلآ و( فلا رواج لي نار آكاهيبج تكس دارنا
 تب فرط عرقا فرم هوو مايو نما لدهسداببةلاتردا قدر روطس ىرت خذ ىلاعتدتلا كدادما

 -بهائادروا تسورب زدللا نقي ح لوم



 8 هراي (8) لافنا روس 0 (85212) اج جشف زل اآَعج

 نزففنشت 3 كج
 ركل عر شادتم ,خلا ٌسْمَحىرسودوا ٌةَيِنْذَمللوا لإ بمال نو

 وكل وقت [تءاس ل نون تروسج راء كك فالتخا ناي أدوا« قس كب ركسيو قفل روادنم قش

 -< الم تدوس كدول مكسب تاب ترك ايلا

 خس لا ايك ابك ادعت اسك اذ نول وا دما ز نكس عت ىك ُبَبَس نذوب لقت لافتا لاقنالا ٍنَع: قلوه

 سا ايك ا يكل الع تسيصوصترولطل كل كس تسما ا فرصا يق لكل الع كل كس لات دقب اس ردكوج تسير ام لين كح دئاز

 «ايل يكرس ل رق

 < اناجابكل اريج فنى وح لير لكالاع جايك ال ْنَع لصاك كن ولئسي ل« لافنالا نع كنولئسي اوي

 .الام ًاديز ٌتلأس

 تلج ءاكوج سفنب رعت اكو بلط شكرك رو ايديا سكس نع رعت لاوس فوج كلا كس تتقون اوس باو

 - لب يسرا رو دئازوكن عوو ل نس اك كح بلظرلاو لابي

 ومر تشر وا اوك مرا مترشننا زال رهلا فا ١ فشكتا ول قو

 نشل رياء قكاج ىو سبا "يل حجي كلو دركن ايؤرابؤت .اوراتختالف ىا ؛اوُراَستالف كاتس الف : قوق

 -هسدئاذ ق ىلا, لوصول نم العار صتتم ارصقم لم اكواب كس يي "بديلا لذتكا للام لا لاا ةدت

 دهس مولخمبستاذ علا تاذ كى اكلندوصقل ركمولعم ملاك تمي سهران لي للا يه ْنَمِل َىه ْنَمِل :يلُوَف
 ل نان يب رواه تقيق خت اذ < ايكيا ب ل اج ريتك مكنيب تاذ ءْرُكَدَباَم هَقيِقَح ىا : يلو

 كح لؤلوو لاعتساروا تنغل قت 1 اجلا اولا باع حالا بل راق يي لام فاو

 .هّللا مكقزر اميف ةدعاسملاو ةاساؤملاب هلوسرو هللا رما ىلع نيعمتجم اونوك ل بنك ل ع« نيو فالخ

 -ع باو اكردق: ل اوم لك يارصتم كاضاكديق لا َنرلِماَكلا : لوف

 بواكس ناله اهايكرك اكقلا اسكس نترك جس قتو زم كبار رفات سكر صح لك امنا نا ىلاعتهثلا لوي

 كس لوم تيب الرفاعي نأ ازرع ادخن

 قوم 1 د دل اهم يلج

 < باج اكل اوم يارصقم كف اضا سا ءاقيدصت :ّنِلْوَه

 لي نامياك اترم م ولحم هذاميا م هتداز دكئالاح لوب سنن لدين وكل م ناهيك كلس كي أكس لوي

 < لم لرانلفك



 مدد 20ج شفا زل ذيج هلل 8 هراي (ه) لافنا روس

 ده لوم دايز وكل مش ساروا بلق تفرط نإ دصتوارمعسس نامي لابي كسب لصاعاكب اج : «ناج

 تكسر ىدجت تنصح لج جسان كن ايبوكودعاقك قلخت ير تر صقم اكذاضا لا هيب ال نوفي هب : لوف

 -هر كلت

 انوه لمت بصب لاعلك سدي لاوس باج كردقتم اوس قي هج رخو كجورخ ىا «ّجْوُرُخلا : قلوه

 تابع ذقت كس يب لاح اك ب ادج ع ليئدتاع لوك ابي ملكالاح < اتم ىرورض انوبب اكدئاع لع للا لبس

 ارت لوك ااذبااج مهجو رخو ٠ كجورخ
 ري ميقات ميا تلج انركنايردكتبءاشم لي ولعت سونوورصتم اكل نارا فو ذب ادع امك َيِلوق
 نتي ناعررط ل دكلاع افقي هني ناننك فرط ( ركل ريفنللا ىلا ج و رسخ كا سيبج جس ىتاميوداهبغااك كري دنيا

 جرو ىكش ميت تسيل ررط واقرب مر
 .اهبابسا ىا ءاهُدَدُع :

 حرر * ثم سلق ن زوري مضرب الدوادمي فلا يكس ب م فلا قتندتاسك فلآ لآ تي فلاب : 59

 لدب تس فلاوززمت سر سود تف لأ لسا ىلا ء 131 فل عى فلآ رطىاجس لآ سلفا تكلف
 يوم فلابد

 هه سد ب حج

 خجول

 : حل اضم كس تروس

 ركل ب 1م لع اكوج نو قلت دقو لا بتي [ت اسيل ل راج رك ل قباطما لق قس روس ىرإل

 سا كح بدي كدقاد كلج انو يوجع ىت اكلك وزناكت اي قت دقو كلج 1س عس

 -<-5"نورفكتم تنك امب” تين ”ىرخ 1ك ع ناس ايكا بكل تاي ل”ءوم لني دع لو فاكتب[ اخت سس دقو

 :تابااطلد

 قلعت ساروا و ركذل اكو اسفورفكر واد انعو لم كس باكل باروا ناكر شم لب فارع روس تب تدوس ملبس للا

 كس نادواءى اكان ءدب مانا كس وكول سني عقوم كس ددب ٌةوزغ ناطاضم زن دداب ز لع تروس لسا ءامت نيب اكثحايم

 ءامقم اختثاو باعك كس لورقاكروا ماهتاو ناسحا ك_ كس سونارطسسوج نوي قلت يل ايما لك ون ارسم لب لباتم

 روادقلاه ين قاقتاو قاطخا يروا ءامق قاف ا قت اياكن اروا تييبألر وا شرلخ اك ون اهل بوس! كي اكرم افا لا ملتدج دوا
ِ_ 

 «ع| نشجي مزمز إ>



 5 هراب (هر لافنا ةروس الهلل مودي لال ججشف كل انَمَج

 كو رثو لك تروا د فلا ركؤروا نت تسع اطار وا ىلع وفل ج ءارتبا كتسروس 2ك قتلك تمع ايما لمت هج لوس لس لا

 31 ور مات

 روادقلار وان تبا ثنا ذ الصا« لس لا لكل مكن فاي ريغ كس لك قاب نيتر وكن لبن تيب كوم مولعم

 «جس قرورض تيياهن ل ع رومعا لوننت نا لي مهي تسهل اي روط لمان « بس جاو تينا كت سع اطا لكل وسر

 رها ايددو هي نتا تاذ رالصا ك- لس رالصا كس اس اتب دركي دئادي دغ اك عرا زن حت اب لع مهين لكل, ملح ا

 لكلا دوا ثلا لاك ا وف اجومب نات وكو وجواب كح سا ءايد ملتي وقتل اس اتب د ناكل اك ى ربت اري لقت

 دج رطل ع تعاطا
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 مدي لج سفك نمَج 5 9. هراي (8) لافتا روس
 2 6 ع و

 هارباش لرابت و ليرت



 4 هراب (8) لافنا ةروس مال مدد تلج جغف كول اَمَج

 :تافصر اج امي لا
 « لإ ةس كت عاطا كل وسكس لاروادقلا نايا لبا (13 «نت كى ن ايب تافصر اي كن اميا لبا لب تايآنلا

 احدهم فاضا لين نايا كس نات توالح © ا د نركاكشا ©

 ا“ لإن سرك وربي تاذ كدقلا دعب كس فذ كرينا بابسا رج لن يت ء لإن تس كلك أه بر ةيسادوا 09 جس
 دك ربان باهسا نكي سيد ىكذ_ لاقتدلا مككذ#ركرايتفاوكب ارسال يلسا تركي دلو رلو شارع حس بابسا

 لاو كتل كس وليا حس سلاح تناعادددب لكدفلا :٠» جس اتت لب تناذ كدجلا نقيا ادلب تلبي بس

 اك و6 نام حس فرط كتل ك- كس نال اع كس تافص نااروا < هركأذ كت افصدي زم كن يؤم سآت وم لين

 < يفك محرك زرروا ىلا تقرو ترفغمروا كالي

 :رظنم لي اكردب لص

 رهخاروا ىراتتر مب كب يمدالعكس لاء قد بج كون اهطسضريت سكس وكرم لوم لوبان و ددبلج

 2 ا م ل سل قوم كتاحا  ىدنب يوصنم

 ل راهتبا لت كوركرمو تدايق ىك( قت سوم ضن لاهل: كي ىكتاج ) نايفسوبا كس حرر سار ظنم لبلاك أرق
 اس تببءانبا تقفو تس كحد حسك نفاه لاح تدوصرعد: امتار اج لكك تراتل ا حس ماشرلفاق
 تقال رفا والعكس لاء ايل كسول ناءاس اس تب دات الرق فلكل اب سنت تس وجينا

 دا ياني ماركو اكل متر لفاق سا ف قالي ثلا لوسرر ظن "كس لؤناب مانت نا ءامق تتفو انهن قت ا: ثقتك ت كوش

 لاب دتسارامي الي نس لوي يم انج كم عرالطا كك ا ىو ايغسوب ردا «#اذب كيس س هارد تبين ا نلارلسم
 مب تاب كرسودءايكه لاكتوكل ف اقعتس تسار فورم ريغ رانك س رانك ردم لع سركذوهجتوكتسار فورحشروا يد

 كح تضافت ىكدق_ اق قراهتني_اركل_ ركل عساكر كيا لمت يانج كى 2 ءىداول عرالطا كتقاو سالك

 اقل دواءاكدعكر لاح تدوص روي اسس مارلي اق اوب مناك اع تسروصت ما بجد فييرا ب لكل

 كب ب اوص ضنك ام كوب صاح رورض لبا سس( ركل جر والف ّقرايتت) وفود نارك ايد الق كو دعو

 دوا فس ل تيعم كي آى باص تكي ليج ايكو روشم كب ات لفات قر اجتروا ءايكراببلخا اكدو تل لاهم

 - لوم لان تاي آي لمنرظنم لب اياد نادقياكن دات ولج

 نايمردك نوئاطس لاهم كريت تميل رطل , قحلاب كتيب ْنِم كبر كبَر امك



 مده الج سشفتقلانَمَج اكن 6 هراي (8) لافنا ةروس
 قادرا لك ون لس لع عرف نك يورك لا زحل لوس لس نا زوؤازفلا عسر ءاهقازب فت اياك راذقو قارا

 وكءاناجوملياقتم حس لير قر يابس لف_ اق لراهت لج دعب رواانفكت حس هداراكالفاق ل داهتيتس دي ماك يسآ رهط

 -اهتالاو وماكو ت سوف املس دب افخر تكلي سا نكي ات راوك نر تس تس الاع قو كحل بلع ضب

 : لبصم كاقاو كس ردب وع

 كك لذ كك رشو فكروا ءادتبا كت كوشو تزعم السالك لس سا جس هوزرغ ما رولا ذإ حس بس لش مالساردب وزع

 5 اوس هونغ سا كي ارتبا

 لاربع كرشورفكروا لوم لتاح تمقسس بي لطلس باس رج ال البكم السا تس لفل ساروا تضر ىكرألا

 هس لاقت نقسم قادوا« جس ددجوملدعرباش لب اك اردب ناريس« قو ءردج روج كرب ك غر. دكر فكل كرر ض راك

 ناك اننا نايعرد كس لبو نقلا رف" ناق رفلا موي” لم تركن آر وكن لد ىلا

 لفات قرانا ذب تبع يأ اك شير قلم ( الط جرد اي كرورف )ويل ناابعنش جس حرر لابو بيت نكت اعقنا»

 تاهت لا. حس ماشرلفاقب تح ظذاحم حي سلاح ليتل كس تافح كد فاقول انقل اماك ىلا ر ار ايت أبي رقتدهتاس كس
 لكي انق لمد ذ كل وف لس ايي ل قال سا كس ني مهاققلفاقرالاسسلكدج نايغسولا بجاه اب دوج لاو لس كس مككل لس

 سا بج ب تت ل قاطع لا نس ناايغسوبا لفاقر الاس ةلحا اتق ىوقورطخرم انب كتم الاح قب اسروا هت مط فف رو امن يزن لم

 ركو ترجو راف منك ضلي ترف ايس يديد مكتك فدا. ياتي .لفاقكب اا ذا ذ-.ةققفي لا: كيك
 ةيطلكفس قرافغ من« رك ىكدذ_اهسوكي امر تيس ادد للبت كدلفاق تس او نكميى رلج تبل يد البكروا درك اور

 راعي حس كتي ك اركض يأ باول دوك كت لاوكم وابكى درج كان لكلا ساكن اككس ثنا ةعيسا قل اطم كروت مث دق

 ىف دمحم اهل ضَرَع دق نايفس ىبا عمم كلاوما هميطللا هميطللا شيرقلا رشعم اي”ابدرعرورشانايتروشرك
 “ثرغلا ثوغلا ءاهوك ردت نا ئرآ ال هباحصا

 يمك الارصاد طري تدك ننس لادن كة رت

 بو ثوو كك كس دس ثودو زود« كولي ل ما مل ريما كل جس ِ ايكوم

 كور ايت كل كس كلج راد ذب ذم مانق كس طرق يك ايدج ناتج لئن لكس دول تس ديو يكن العا للا

 ف كوت اسس تلوشو ناش قر ولا فق كل اسر فيل اكل وراوسوسووروا كتل شل هر زوسويج لن نع ويجر از ليا ابر قت

 لامك هلك حس هدارا لا وركب لي لاهي وك اق نساك افق لات اك يم فصرت يي نا «اوع اور كس حس

 ديزل م كي تورم



 8 هراي (8) لافنا ٌةروس مك مدي ة زج شف لانج

 :قئاور كرت السا

 مكتمل اعيراك لاء اسوس« سوم نار هارت لس لورا لاج ساطع نس ا تسد دلتا ثلا لووك وبال ناضعرا

 دادققم تيرطخ ليا روا اكم اوك نب هتاف رييز تررطح | زوكك يأ كس تنوا رس # زوحكوو فرص للبي تععامتب انتا
 ترض[ !ةن8050175 لكسر حر واريايلولا ءامت لير صح كس ويمد آن لم نخر واود ود ثنوا ليا كادوا هت اه نيل ة ثنا تت

 لع نر طخ ر وا بابلولا تيرطتح و لآ ىراي كح لديب ك يفق ترضختآ بحب كل كيش ل قراوس سة

 وم لاى توداي تسحب لي لج م2 ارف يآ لك لل لج لدي مت لنا جومراوسيسآ كس كغ دك

 (يفطصم ةريس)

 وكر ذتملا بع ن به يايلوبا ركل ءاحور ماتم يدرك ياووك اهتمت موج ايار فدي اهم اكملت بآرك بابل ىلا
 يدرك يارا رفررتم كح اكدتيب

 هيا تارطحرواوروشميس مارب اوصروا عرالطا كقئاور كير

 :لييرةداران لاجاك
 لك ذ_ركمولعمتس الاحمق رقت ةقلتاةفاقتق رسر اة ةئاظتق سني يرفع اقم سبح

 حر ك_ كس هروشمللراصناو ني 7 اهم لس آت فو ىلا جس اكهي ل: تاور قي رقى دربخ ل اءامت يدار فن اور كيب نس بسآ

 جتا قر وصبوخ تياهروا دم ضدك ةقللتتفناقت رولا ترطحءقوربخ كى اور حس ناش للا كير قرا «ايامرف

 تاب ى فس لوبنا حدب زك كة ةفاقتقر كت رضت: ايكل وبقو راشن ا كس آم ورسم دوا اير قرا لاج راها
 -ايابرف راش ل اجراها وهتاسك نر وصب خ

 :يرقلداراغ لاج ى ةةقلإةتفقتاقتقووسا ندارقم تررح
 امثيح كعم اًنإف هللا ٌكَرَّمَأ امل ضماءايكش وعروا ومب عداد قم تررطحرعب لة تقترح

 بهذا نكلو نودعات انهطانا التاقف كبرو ّتنا بهذا ىلمومل ليئارسا ونب لاق امك كل لوقن ال تببحا



 مج ثلج خف كلامج لفن 5 هراي (ه) لافتا ةروس
 .فرطتانم نيع تمادام نولتاقم امكعم انإ كبرو تنا

 فرط لش لين ضتاس دس بلآ م كح فرط ى ا اب دهس د ومكر آب داك آولرتدج !رثلا لوسرإي 1

 قمت و لل ل وفود د ارابترو. مت اج لك يع ل او تكسي حررط كل م ارا ىنب مت ليث دحتاسس كس بلآ مت لي اح ب

 ككبج لي دالي اج جتا يآ الادخاكي آروا يآ كح ين تكي كلاب 05 هوكي ناب

 -ب ىلا شركتي 1كلات 0 م
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 5 هراي (8) لافنا ٌةروس 0 مدد زج حفف ل انَيَج

 رثقت اك سار لس ككردب تيد

 فرط ماشا ةسومددب ح عوج لو كة اهو ةسارودكس ولقاز لب قنا سا

 هات [فرط رب حس ذيج جس ايكاياحلو قكتسارووزين- لإ ةساج

 الر
2 

2 



 مدد تلج حشف زل انَمَج ضلي 9 هراي (8) لافنا ٌةروس

 راكد يروا ىاعحكس ب آم: تتفو ا اكد رو آل مري يآ ثووج كات يكد بع اكل ا فرص ير بقتع تدي راضفنا لك

 مترك يك يع ذ_دادقم تتح كل كس ل ددإي لكى ءامتد هدعواك فس كلج دهتاسكس بآركاجربجاب حسني دسك لو
 - كج اجاندم ليف! كس هروخكراضنا ل صيفاكل جب رككرت رات ليكى ابرق وك ى توا قراش ناج

 «س فرط رانا نتن ور اكروضتر ياش ايكض رعروا كل ا ذاعم نب رعسري لا «ايارج درجي لاوسانيا ذ_.ةقفي ترضخ

 نتالي آل كتاذ لا مج رص لغاك كيرا راش لاجراددوذ ليأ ةسذاعم نإ دعس تر, لاب «ايامرف
 شاك تريبرداءكه دي لك رن دياك ل مة ا[رفتاكذ_ دوك يي ردنمس لم رك اهنيك ديت اسك
 -ِ حب 7 5 هر تمس الا# حلو 1ىلامت

 افقد رلميف ىومتم وكي رك ج_اجاذلج رب لباقم كس صرتي رق اهب كس فاق ايكوم لصيف رحب كس سوير ا

 ا

 نيك سااينب لمدعب لكوج لتلك (وناملسم احتاج وم لب اقري جرت واهنجج كس ىلا يدك

 ملباقتم لس لورفاكن يخل اعيد ذهل إل ءاوم لباقتع اك + بسييصسام يياوببا#

 ٌلاتناروا سس اليحب تب ك- ك- ءاعد اسك اد ذةقفاقفي بآ ف لت[ عررط قروب قو وروا جس ناملسم يأ لبي
 -ايك عروش انك ضعت سكس قرا زو عروض

 مهللا «ىنتدعو ىذلا كرصنفمهللا كلوسر بذكت نا لواحت اهناليخب تتا دق شيرقلا هذهم هللا
 .ديعُت ل مويلا ةباصعلا هذه كلهن نإ

 ادئوادخ« لب ركت باغ انوعيوكل وسر سرعتك ات لن سس آدتاس كورن ناااس ةيسادج يرق لن ءايادخ :مججبص

 قريتي ناز سدد قوم كالب تعامج ببث ين ادخءاهتايكودعو سناك شدد كريت ةساج آس الا

 -لكومد تدابع

 :ىراتت ىلا ىذاس شرع بأ

 ترطتءايكك ا يانبرر يجني كيا مت اح رظنرا زر اك اديس ارول تس لابجج رب د كيا ك- كس بآدعب ل كرات كلج

 لكل اك ا ةاج كل فرط كرا زراكن اديموكم بش ى اهلي ب آكل وار تسرعتررطح قل

 بآي انج سالمون نيت لش
 #لألاءاشنا داك كل الفييروا جس عررصم اك الف

 تلات سلا

 ميدواجس لمتاكى الفي ايار ف ومب ةس رك راش تك رابم سو غسان



 5 هراي (8) لافتا ٌةروس ما مودة جف ل انَمَج

 :اناول لب ليونكوك وشا) كردب نابل نقتل نيكرشم

 كس هاول ل روا لي 0 راو دل مسج راوارخت كن يل ةقنيس لكن يكرشم

 لج رقتاسكس بآى كت عام كيا أ قب اهسلح ركوب راوسيب ىراوم يآ ورعسرسي ”«اا رف ايق لتر دب بشن هس بأ

 060 ار فركرا مانيمان سب ردا لق كىلا ف سيال كيرف نلارادرس لم ل سد هكر لا جب لينك يس

 تع اطا لك وسر كس لا روادثلا متم اومن مولعم اجصا وكما يارر في دوا اراكي رك لس مان حررط سا لبا إب هيما إب بيش

 -!إ قاله دعو كس بر ذا (4كفس مايك ققتوكس اذ مهاهت ايكو دعو تلمس بسس دامت اكزتج ل بشاب تسلك

 4. قمم

 0 0 لل و اك ل يرحل

 داب هس مهتم ل ااددب باصات 17م و كمين تم ىزونم ار رف رديت ك مينغ يل يك

 ءايك أك ورف كرو ايل صح تس 0 تمن ارا كخ هتك ناوج كوم ةسارلا فقل ع

 اردت ليا جس اصح لك 7 ام لس تسئل اا ذبل لوب لا 8 نر حل قئاني تشي دوار ب ذل كرامتك نس جس داب ب تس و

 سمو ثا يرش كب كابس املا نبا 1: ناقل دل ايصو تظافت ى دقق ترض لج قرف

 م اكمل الكتي نس مهاذبل قومدوس لامار ماتين لاب ع ؟ريزلوكي بركات دانيال قي ب اكشن نر

 دلوع لان تين ايي لاس . دحاكمارب ىكاراجب لع تم اذا يد اجا

 :َلَوْسَرلاَو ِهَلِلا ُلاَنألا لق َلاَقنأْلا ِنَع َكَنوْلَدْسَي
 وات ارطت وج آن لا فلس بآ و والغ كس تارطح لني كيش يداي رف رول و ءاسم لاا يب نس بآرك ل ءارفصم اقم

 ل لبصفت خل اقوال م ترض نكح دم دير ش ليد ةوزف س تذاجا كك ب 1و7 ايواصح قل

 3-3 / ركع روجر فرط ( قفطصل س2



 مدد تلج عشنا ثزلانَمَج م © هراب (8) لافنا ٌةروس

 رريلج رغقأ

 517 اك 5 مم 0



 5 هراب (8) لاقنا ٌةروس كل (ةددج) لج فكنانَمَج

 ىتاقك ةوووغلاو موكل نضع ا بماتنا 1015
 : ٌبِهُدُيَو تابانجلاو ِتاَدَحآْلا ن 57 اول

 َسِبْحَي طيريلو ءاملا ىلع َنْوُكر ْشُملاو َنيِيِدْحُي ًءامظ متنك ام حلا ىلع مهنكو ل مكنايربكيلا

 نيذلا 12 لقوا ىف واوا دمومل ,مسلاو نيقيلاب 50

 ةامالاب اوم َنلايت ريل وو عقاب 212 ينام ىلا نأ | نملشُلا مهدت

 هناا 5 د ى قا قوق ايفا نرحب نا بعلو اوكا ٍبواَفَق نقلا

 لص أ لبق كَ رفاكلا ةبقر ب  ُدِصْقَي لجرلا ناكف نأ جرلاو ِنْيَدِملا تاَّرْطَآ ىا

 8 قي علف ىلا ع .. ب ملسو هيلع هللا ىلص مهاسرو
 ف نجوا 0

 ن2 رو هلا اولا اوُفآَمْمُمأِب .بب مقاولا باذعلا كلذ اؤئزَبَف
3 1 27 0 

 يجب د ايندلا نانا مة كميرا ةياَتلدي

 لاَ فوق 2 يع

 أ 7 51000 هر

 نا 5 اقطع |ةربد مئات َمْوَي ىاِؤيَم ا وينمو 5 ا
 يلوستق ياسمللاو نس ةَعاَمَج قا اظن 1 3 كلا ةيزي وشر ل6 ةرقلا مير

 ١ © ُرْيِصمْلا نب امومه ْمَحَر ءاَبَْذَقَف
 92 و

 ا رذبب رمهولت ناتقَتملَف بقضلا ىلع ئافكلا دز

 ئطهاَنِكلَو رش رشي ةَيْسَرِب ريثكلا نشْيَجلا ا نمافك وآل ىنخلاب َتْيَمْذإ موقلا َنّْيْعأ

 يوغا اوه مح ًءاطع كب ني

 دو ل
 ُتِعْصضُك ٌنِشْوَمَهللاَذأَو ّقَح ٌءاليالا ريماس 8

 ملاذا امب ٌصْوُصْحَس اذهو ىه ع هجر

 َلْبْيلَو نيرفكلا ُرِسقُيِل كلذ َلَعَف مهيلا كلذ ٍلاَصْيِإِب
 متع ف
5 000 

 انُيَأ مبللا مكتس لهجوبا َلاَق ُتْيَح َءاَضَقلا ىا حن
 و

70 
 هةكلشا ىاآ ةادغلا ُهنحأف فرن الامب ءاناثآو محرلل 2 ناك

 ْى 5

 اوُهَْنتَلاَو نينسؤملاو ملس ملسو دلعي ىله ىبل ١ نود هعم لبق نسو ٍلبجوب وهو كلذكوه
3 52592 2-2 5 4 

 مق َىِفْنْنَلَو هرضتِل "لعل ّيينلا ِلاَتِل اتق ١ |ودوعَت نو كَل وهف برحلاو رفكلا

 .ماللا رْيِدْقَت ىلع اَمِحّنقو افانيتسا ٌنِإرْسَكَب ؟ َنْيِنِمْرَمْلا َعَمَهللاَنَأ آو تي

 0 ب بحي 22-- ا 0
 هية لي لكشم وك وونغاتخ ين ردوكم وج حاف ون: نات لإ رم يا ىلاعتشلابس + كورك ايوكت قو كلف صح

 كسل كلاب تربل |ثدعروارغصا ثردعول مم مامن اب راسم ىلإ مذا ةنام كس نا ًاروا ا متاب رك ى راط وتب روا نولس

 هج ت>

 ب د



 موده كلالج خف كلامج 0 5 هراي (8) لافنا ٌةروس
 لِ كرشمروا ومدن تراه يس دوا تايب (حررط سا) توق سومري قت تركك #ركروووك وسو ىل اطيب ىلا حس مروا

 وكل ومدق داهمت هر ذ كس شراي هكاتروا ركام وبظم ديت سكس ربصو نقي وكب ولق اهبل تروا تس ومن لل اقري

 كك وفارلسميل ر ذك نقاب ربك لوتشرف نأ بدار هبة بسحب ( ورك واي وكت فو لاروا ١) ليسن لبي تي ردك دامت

 كح تراثي رواددوكن امرا لا مث © ىتأب لي لص ىلا (روا) لومدجتاستس دابق بي جتا ترض واودم لامر فود

 دوال برض هب لورم ب لولورلى نا مل لوما ول او فوخ قا لبس لد كس لورفاك ب وحكر مرق تاغ يلدز

 امتاحركرصقاكذ ك) برضري نورك فاك ب حج درم ( ناهلسن )يانج رب درع سس

 ىثليأ فرط كنا ذ_ةقفقفن بآرواءىت لاج رك( ركوب امج حس ننت) نورك ا ىت ليبي تاني كيرف اكراولتا كا

 اوزان وجهنا لفي الب تدق جن انج وم اهناجد يدك لك نا مالي ركل سلا
 كح لادشلا © اتركت فلا كل وسر كس نتاروادثلا ذكروا ل كتف ام لكل وسر كس لاروارثلا فس لوجما كا ون: حسرجو لاو:

 42-2 لورفان يروا ءوعل ازماكب اع للا لع قاايندورئاكما وسع باذع ن2 ناهيك تخلل

 تجآت جو كت رثكقباهودكي لاح اجو م ل اقمودبود حس لورفاك مب سجولاو ناميا اس ررققم باع ل ترخآ
 يراك سرني تحنلا ناد كلب اقع تاجر وا ءوريجب تموثبي ركو م ووروخ تسلك سنا ىف لو سد كرست:
 كك ونارلسم ب ءوبب انكر هدارا ال مترل كثي هددك لاح تاعك رارفوي د 1 لاجوكن لا كر وط لباب دي روس لال

 اكدشلا هول ايل ايبا سن ج (هدالع اس نا) سى تا( ديكو لاهوت م روطل كاي كك تل دب حس تعامج

 لك )افك ضاخدجتاس كس تروصض لاهي دوا عس ىاُب تييابواكرارق كل اروا < نر زود اك اكل ا انولر كل بضغت

 ايلات لع تالقي ا وكنا ذس مت لي ردب ل ( حي تقيقح) وم توداي ز تسانكود لن لباقتم كس لاوفارلسم ( دارت

 هذ ب آد ايي سن بآ لع لوح ا ىو ففي رج #ادؤا ءايك النا كس كدد ىراهت#س هشلا ناي
 ناوك وب لكلا نيل ء شيري سيك وح كركي ذب كيذ ناي كت شيلان كيا ككل سا سيلتييج نإ رك
 فرط قي اوك ون ارسم كاتروا «س وركب ولخموك ورفاكل ا ايه حاوي ذس لاروا اكنيجي ذ ثلا تقيقحر ورك يبي كت

 جدوا هالاو تاج وكل اوحا كس نا الاو نس اكن وتاب كنا ىلاعتدشلا يقي ح- تسي ( لا, ) ووروا حس ورلص رتب حس

 لحاء وم خ_ اي لصيفاك حر مركا ورفاكا ليت لاو ذس كر وزكوك ولاو كل ورفاكم اختر ثلا وا «ع نتلص ساطع
 وماي الزج كلا لاي دامت داوم الاو فذ دك تر مل داي زوج حس لبي مئدثلا هدام .ااهتابك سس لمت تس لي مك

 هدروا هس اييباوج كس ركك الب وك اايك آل صيف ساي #داهبت وت #دركد كلب لكو رم توك اف تنس اج لتموك

 " مس داهقيآ ةاجآذاب حلاقورفكم ركاروا :ن رو مروا قاف رجلان ءايك ا يكل أت سكس سادج حس هوروا جس للتزبا

 رابجتروا كح سرك هداعااك ب كاريواه دابق متلك هركوداعااك كب تاس كس ىغ تركاروا رتب تبعك



 5 هراب (8) لافتا ةروس مت مدد خلا0آاج حغف قل نيج
 كح رسل نإ جس دجتاسكس لولاو نامي ىلاختدقلا بش الب دوا دم هداي ذى ىتنوىك تس آن ماك بار ذ هس داب سيمت

 - لي تروص كي زقن كمال دخت سكس فروا لع تس روص كف اينتسا دخت
 نيو كد 2. له 2

 انا راسل لاح م تيدر يبجي

 دبس لدباكم كدي ذا لاس إي < فرظا كف وذ لركذأ يكتفي ذا : قوق

 ضكايج نال ةنامأو انمأو ةفبأ لاقي ددصّةَنَمأ كدر وراشا كس لتس اًنَمَآر يفتك ُهَنَمأ ءاذما : قلْوَق

 ىراط قروي لكس نول داب ىلاقتدشلا لش. عحاتسوج ق كل لوعنم اك كدي ةَنَعأ رواء جابك س تارضح

 اننا درك

 تس قار فرط شاريك هه نع

5" 5 0 
 .لخدت ىا ءخوست لا نم

 ؟انا. رقم ل ويك هلم عر تشم اوني

 كءارتس لوم لمج «باقعلا ديدش هّللا ناف ُةَلوسرو هّللا ققاشي رواج طير قش ناك ام م باج

 وكري هل ف م العر تميل ىاء جلل اهي كج جس اتم قرورض اوبن اكدت عريض لوم لمي بجرترواء سرت

 ته [ةاءردقع

 فرط وكب يك كار ايفو ُباذعملا ل م العر تفمب فو زوم شكا باذعلا:ءادتبمم كلذ :ُباَذَعلا : قلوه

 .ةرقوذف مكلاذ ازيل ,مكلاذ باذعلا ىاه انكعاجإيدرارق كرب كف وزب ارتموكم كلاذ هراشامارولءعساي ايكوراشا

 هايلم نشات اكن ””اراس نال
 .ةوقوذف كلذك ناك نإ ىاأ#ءازج كف وهذ رش «ةوقوذ «< يطرشءان «ةَوُقوَذَف ان .ُةوقوذف :

 دج انطوم كب وصن حس بو كرما وملعا وردا« ب كلذ فطع اكل ا «نيرفكلا َّنآَو :

 3 بس حررط كيب ءانلج تسب اتم آت جب رشي رص اك( ف ٠) اقْحَر :

 .(ٍرفلا دعب ركلا ىلا)- عراد افلدعتم اقَرَحَتُم : ر

 ل «كح رتل داب دمام كويت سمك الاد آف رط كت عامب فب ركع لئاؤ مس ات (لغفت) ارحم :

 -ت ٌنوحودا

0 

11 

 وق 1

 7 قيس
0 



 مده تيلالج خف كنلانَمَج مو 5 هراي (8) لافنا ُةروس
 -انركبظ داجنتسإا ! ءاوُدجنَتَسُي : لاو

 << ملا ضرع يه /(ن وس ىف ٍظ

 مهرلتقت مل متنافمهلتقب م ترختفا ن نإ. تس ب تابعي زف فوذك طرشي ع ار ءاف ِهرْلمفت لف

 .اًنسح ءاطعإ تزل ىلا ل يتم كا«

 كفو طر ٌقَح ح ءارتبمءالبالا م كلاذءلت

 قرش بكس رايت 2 ردي هل كام واعملي اريبج اعلام ُكِيشعُيْذِ

 تادايتقا دارت وقر توكل اك حس رابقنا كح بابسا ىرماظ يضر ةتك دمج لنبات كري لشجت كس ىلإ دوا

 تمليس راينا كس بابسا ىرم الف كولو و كيضرن وبقت اين سس دابقطا كس بات تءالآز هك نم تسبب كن وارسم

 رتسرواه زود لكك ت لاعب كىراوس لابتي ل مباقدكس نسر عس دابا ادعت كات لام باكرا سارع.

 كل ورولاجروا نوفاسثا لمع ل قاع قش لاير تي لي لكن نيم لوك كيس قايل كس حتوم: ل رزرنج رواء هت ثنا
 4-2 تداهطو لسلام جاقت لكان لي كك عي, تلقا للا تبيصم كرابفود رك اوشدانر جان

 :مروشم كر زنم ىلإ بابح

 1 0 اهل ففقاو حس قاطع لامك هس د ذنم نب بابح احق ايار فم يق ذ_ تفاؤل ترضخ آي مام ل

 هللا رك جس اا رفرايقفلا نيس ؟ماقتموج فلا لوسر ايايكش رع لبي تصدخ كفي ب آر كتب بس انم ان حس رابتقلا
 0 'ايكا ( رفات ثبن لس تمارا تار ضكرتاروا سي يتق لوكا كه لمت جس تس مت

 مايك بعد ذم نب بايد تءرضم> بت انك اج ايكل تري” ين سا سائق دئدادغ مصل وكي سن ريا
 كس اج ايلركتق ب ساس ماقم اك ىلإي لي بي رقد هلتالس سوراورس لتر خزب ح آ حس ماقتم ساكس رتبي رج

 كل الا اد ف طقه رعت يول و ا سر عر

 يسفتل نسحا» ١ -.ايلرك ثور ذاك ىلإ سس سارك ا ب ك- لاي شح

 ارو حس لابتت هى ابيب يأ لح كس يب آس وروخم تس ؤاعم نب رعس ترتب لس خل وب نسل ماكل ا

 رج تارربكا قل مص تررطحر اغرب كس باردا فج بآل ل ”: اهكا دان( ر جتني ) ليبرتي ات اج رقيب نا ديم

 تس دءاعو لوخشم

 ه( وضعي زق)>



 5 هراي (8) لافنا ةروس ضل مددج لال ج خف تكلني

 : كونت باعت ل ددب نديم
 شراب سا« قار ف لزان فس ىلاقتدثلا تصر نار ابوكت ارى ل[ يش لا 2 كردب ناكل جسق اواكتاد لاب
 ءايلركةريخذ فاك ىلإي كان تح خ لوفادلسم يك لن رادقنم لاك ىلإي كل وفالك ب إب سم سدئاف نش حس
 كي سرد ل تاجنعس فيات كراهغددركة ليا تجد اكد / ابك مت تير تس رجو كش اب كاد يهد اف اسود

 ديو كج قوت نالسيروا جملا و تلح نق فرط كب ينل كوج رلكلا نييك شم قب لاق كس نرمي كج ركب تيد
 لي ممر ا حرقا شاع

 :تساين لوب ىلا كن اطيش
 لس متو كت ء التم مدتبا نارلسم لم سمن سيفيك هو كش ماركو سار دارمس تساند ىلا اكن طيش

 نولاب بسلا ب اقري ىلإي دوا فيي اقتربت سس راينا لق * زين كرات وادعى ا نو تنس سد آب لولو هس نلا تالايخ
 كسك وفاهاسم ضب اوم يي ورطرب ارو انتم بلي نوادي اكل اواسروا تالايخ ل سولو كس نونا ظن اس
 وسوي ل لال كس لافاهلسعذ# ناطيخ تقفو لا ذب ياي لم تبانج تلاع ان رجب سهو قوم تمجا

 وضو ع مةلكالاحوبت تسودروا بام ويكلس هذلا تروا لن ني # دامت قفز رجل وم تلت ماك كيد ركاب تابببتو تولشركل اذ

 روز ىما د للان شا ول ؟ ع بيس ايكا كل و اي ب بس ناري ذل سوم يب نأ 7 ةركاو م دهذي زامل تلاح كت بانج دوا

 (سابع نبا نع ىناكوش ريدقلا حتف) دقي مب داوم, رفاطع شراب داد

 ئراط لكروت سو ارلسم لب تييآ لا جس اي ر ذك م تيبآق باسل كة اكدر كن وف ارسم جب رز كس ناوتشر فرار كيب
 قاوم ناك و بخلاب راتاج بسه ءامت ل ارجو فوثى عيطج لع لولو كس نوفا راس اوم يشل اك وون اس كذاك سك
 - ايكوم لص نقيل دي اكل ايم اكوا ناني حس دجو كل“

 6و لابع نب ثا ربع تيرطحر وايل قات وحسب للا دب تدرج "تلك
 دوس سوسواك اطيخ انوا لم زايفرول هس نا تس فرط

 لكدطلاد نين لش لص له لآ« ةنقلا

 لارا كوونقوو نكي يوك درك راط كونتي مالس ركون ناديك دعاك جس كيه م نار روس : 52205

 لكل ونش لس كى راط كرون مالسا رتل لاعتزفلا لكي حس لا الي ددب دو قلم عر مف رداكذ اج اك

 جلل حاج بس سوس ىلاطيش زين شي دنا كف اباعكتسلكروا فوخاك فسد هداينكسد دار



 (ةددلج) تملا جسشف كتل انَهَج ضب 5 هراي (8) لافنا ٌةروس

 :رارفوار تس نارييم

 رصقم اك ا دلبج حل اجان لاي يؤاي دير شك نو (ه آلا لاتقل افرحتم َِّرَبُد ٍذئَمويْمِهَلوي ْنَمَو

 رصتنم ل ىو 7 < رارفوو ع مارت ج وج تدلا وم انلماج حس تح سود ى 2س فوت بانني فرط دكر نم

 ةانكن مت ”ايامرفداشرا ذقت أ جن انج < اك الرا للي لونج انك # ذي وكرار لع اءوتحس شركة اجي ن اجلب لح

 ليث اهب ناديم سيتا أثق زق نئدلاو رصد لقلت قير ني زفاف لك ات قوكد تاك نب ين ب

 ىئرارف شا ليث للاي د انلا ليث ةساركر هانكس ذب تاس لي ل يس ا
 دارنا نفط سالي بلل هت الدي كأي يا و رارف داب ناديه

 يس هكرايقفارارفوار هس رك اوحدب وكن وف ري رارفاكن ب لير واوكن ب ىروير ارفاكن لاب كير واذن لاب ىروب تاقاسب

 5 امهدصلكاتركا تاج ست /”أهك اج لاي زر سف جرم ليا بجد واس اتكتركر وج
 اغلق اعدل اب سدي لس عك سكك نانو ا وفا ور سر لاا حتفلامك ءاج دقف اوحتفتست نا

 ققاحاوم نقر سرب وج حس لن مت ايادخ ءامت ابكي ب روط ضان ن# لطتاوارواايرفاطع روك 0 .ةباوج حلت نوقف د

 فرتوارم اير دم ملكا لس ىلاهتد فنا جم انجن «ت#دركا اوسر تاومالاو سرك علق يوي صروا رس دجروا« ايرفاطع ىرنمت

 -<س نتن نوكروا عب نتن ولدك ايدانت كس ركدصيفروا«ىدامر ف ىرول فرك

 نارفلا ؟نوَممناَو هنا خس نع اؤْسرفغن اووالَ ةلْوسمو هلل ابطل ال
 نوقفانملا مهو و يدك َعاَمَسا : نكت فرن اونوكَت ال الو ظعاّومل

 0 نع ركلا و قحلا عامس نع ْمْضلاِهْلاَدْنعِتاَوَدلاَتَسَنا ن وكر شملاو

 رف ومس 00 مُمَقَت َعاَمَس يل 3 قحلا عاَمَسِب اًحالص اريح مهي للملف 17
 ا د د طا 2و 52 2 2

 1 اذوخجو ائانع ميت نع نومه هئيغ اوَلَوَتَل مهيف َرْيَخ ال نا مِلَع دقو

 قابالا ةايحلا كفتتهنأل نيونلاوقأ نم كيم كاّؤإ ةعاطلاب ٍلْوَسرلِلَو هنياوْيِجَتنا 03 ها 2 5 2 ل درز5 تاو

 كيوا َنِيْؤُي نا ٌعْيِطَتسَي الف ِهيلَقو ملا َنيَبل وحي لوحي هلدا نا اوملعاو
 2و 5-6 2

 ا رضا كتم | َنيِذَلا ٌنيَيِصْتال مكتباَصإ نا ٌةَسَتفاوَفْلاَو مكياتغأب مكي راجي

 نيت راَدرْداَو و هَنَلاَح نمل هبال ُدْيِدَس هدا نأ اوملعأو ركتشلا نم اهبِجْوُمراكتاب اهُواَمَياَو

 ةنيدملا ىلا ٌركبَأَف ٍةعْرسب زافكلا مكَدحأَي ٌساَيلمكَمطحتَين نوفاك كم ضرا نوقع

 ىف َلّزَنَو نعي همي 00 مئانغلا قبيل نم مكسر ةكبلمل ردب موي هريصَني مكؤَف ودل

 6و 25-2
 ِهْيَلدَياَو هِتَداَراب ال



 9 هراي (8) لافنا ٌةروس هع

 را ا ل ا ل ال و اسما ا يبا
 ٌمُكونمَوبوُحَت »لوسيل هلدااونوختال اوما نيل اهي ٍ

 نع ةُداَص مكب ةَيَقِومْك لوو كلام معآ اوملعاو ونمت هريغو

 .مبلِجآل ةنايخلاو دال وااو لاومالاو ٍةاَعاَرُمب ُْوُنْوُفَت الف و يطع 0-2 َّنآَذ او ةرخألا روشأ

 7 ص
 0 رمت لاو واوركت ع اطا وسر كس سارواقلا!ولاو نايس * يق

 لضم ترجي وار لك روع هو لكالاحانس ذس م هك وجنت ًءاجوتدن حررط كوكو نادوا ءوبب فس تسكر وا نأ

 حس لح نلاج لإ للدور لاني دب كي و زف دقلا يقي لو كرشمروا نف نمو وا تن لا عر وطلس هس

 2 بم" ارورض ول اننا تييحالص ل هلع تابت لي ناش

 هوو ع لف وكلم نادك تس تاب ب لم ملكا للا رول احا و نسكن لا شرخ | ( ريغ ك قلك تيحالص) رلروا ءايد قل فك نح

 هقامدكس تعالي اد[ لوسدكس ىاروادقلا مذلاو نايا يل جنم ب دواس د 4101 تلال

 بوثروا < بهساكى دبا تايحووركنلحا جسالاد تخت لدن ليج 4! فرط كن 0 سم اب بج «دإ كيبل

 ءهلخ ركرفكا كال ناميارهت كس هداراكس شاركت قاط كى ذبل < لكم نايمددك هك لد 1ك ”اروا د شالوا

 لكلا ل #نيآري قود دي حس تل ل ساروا ءكعد.طص اكل ابغا داب موو وس كح داج كس عم مفرط كى اروا

 حست ساروا كس لس لن فيدل ىئكم والعكس نارداوكن ادلب لج ندور تروق وللا ف حس لاش ت ( لب) تماس
 تفلاث كا لاعترلالوكر ناجروا ( لركن كوي قتيل ريكي بسس (لار) ركْذم لج يتروص خخ
 خ ةساب كن روزا ل ضوارعت ل“ 0 سا تس الاو يسد زم تنقل اوينك

 متو داك ل تي دوك مل( لإ مدرك كالب اعل دن لي ا دال 2( )كول لب مك

 كسا تل ايد قذر لالع دال رهن رذ كس لئاط جس ترص با ند ددب

 كح ظرف قي ل هتف يو لا لج لوم لازان لت داب كس د فتم نبدي ايلوبا ( 2 ( يآورتت 5 )رواو. كاراركش اكتم

 لوبا وف يكب سلطو روش سس بابل ل ا( ف طيرة: )لير هدادآي ذآ نا حلق ( واطيب كا ح) هت اتسم

 هسا ءكس لاي هس نا لاء دوا لايعو للا كس نلامك يرجو كارو اشفا سا)ءجس كن ذم اهغاا راهبة يدركه راشا فس
 هوواوث كس ايأ اذ نبا بص هن ورك ضايخ لن لاقخاما نا م مد روا ورك تنايخ كل وسر كس شارواقلا | كولا واما

 تقف كح تاب الواروا لاوما ابل 1 ا 2 لا ؟هوالع هك اي وج نيد تإب

 تل لم اكس لو 6 لو لس حس نيك نقروا ربي

 ناارواد الولاء للاموك اريل © ب جال اي كسلا يقي رواء إو لس او تكس دوك م اسس تارك روم ادج نم( شأنا 0

00 



 ضسددي» مج حغف زل امج انو 8 هراي (هز لافنا ةروس
 هيدا م امم كرو رت 2 سس عج

 هيا ذباع قارمن جس د اضم 0 درك اغا كة اوضرتر يفكون او رعت : موف
 حس لاأزت اجانب لاو دكار نتا كين ل ارا
 ١ ىا نَّوْلقْعَي ال : لاق

 سايق لم تيب آو وكيد سب لا زتكا جس انرك ف »وكنا ارتحا ليارصقم اك فاضا س رييف َرْيَخاَل كاَمِلَعدق :ّنُْوَه
 دج لاهي رواءاْولَوتَ 'ريخمهيف هللا لع ولء< انت ناكل /””ايكل الرش ا تسلا قا

 :لارتقا سيق

 هس نارك ثم وو قل ريح هللا ملع ولدك بن وتل هع وك مهعس ال اريح هيف هلل ْملَع
 لاح اذهو « تس ركض ارعاررضوو ون ومرت لوك ب ميكس للرد
 فل اوسوارع لابي« دك سنتي لوم فلل سوادح كاع قروض وجهت اكطمسدادع كس كسبت ناو

 بهسدارمور راعا تسر احا سرسور رواه دارم ةيادهلل بجوملا م هف ياعسل وا نام كة لح اء

 ريدوا هس باوج اكس فو ذحاطرش خلا ن نيذلا ٌنبيصتال كي وركوراغا كس افاضااكتداب للا « ,مكتباصا نإ : قوق

 دج تفصل ةنتف نإيصت نو واو رولا

 000 «خلا هلوسرو هّللا اوعيطا اوُنمآ نيل اهيا
 كح تيا ترضن كا دش 98 مح ل“ جس اجانوت اسك اسكس كس لوسر لس ل [اروارثلا لءاعم راهب جس قتراج ىد تييادباك

 ماتش داو لاوحا«وراوربتامرفاكل وسردولاد نمي رك سوي ماك اك داص نك ذم كيا مكي ايدل لب تيآس امو نا

 دس تحس نلا لب لاح قس العفو أل وق لوما كم واو اك نكدو بج وك فاي ىكادضركل ين اجاني دعاك ا قتال

 جك انئامروانركل وقس انش ودارم حس كح لابي « َنْوْعَمسب الم هو اًذْعِمَس اولاق نيذلاك ١ون وكت الو
 زوصددم حس تععاطا لكم اجار 2 دكر ارق اكن امي لس نايذ وج جس فرط كن وقفانم نا هراثنا لي تيبآ كلا «لل

 كوكا هرمجوكل وأول تهجير لي تيبآ ل كوي تيدر للا تب هوييشاك ورفاك انك لوجو اب كس تل نءك هاج

 رخردنا ل نادك اترك طع قف دن كتبك يحل ورض نكي د يل وريف لوكىلاعقمثلا لعب نارك ايك يدار الخ ني رب
 جابك ةراسذ_ مط رتخنخن جف ناراسدارم ساراس ذكي ليت مدرك كس كم ةلحا لائأت قداص بط



 5 هراي (8) لافتا ُةروس 0 مد تلال ج شف ل نهج
 بط كرت كس نا لك قس اوفس تاب نقل أ ىلا تاكا ضل ني حس دارم راسن قلي عراهس رسولا

 كل رع شارعا همس ساروتساب دوك سا وت

 نفالتخااك ة احلي داب ك ديك نفك ٌنَييصُنال « ةّصاخم كذم اوملط َنْيَِّلاَنَبيصت ال ةنتف اوقتتاَو
 نإ ىاء« قلن ترروصبج_رما باوج يه لس *َكَّنَحَرطَت ال ةبادلا نع لزنا”لوةلس لقياك اب سا فس
 لم كنكاَسَم اولخدأ”ل وتاكل اتشلا اك حررط ىارواءاكة ارك يو كي 213كم َكَنَحرْطَت ال اهنع لزنت

 - الإ اج قش يي لا اك لظو لح نوف لي لا «مكذمطحيي ال اولخدت نإ ىا “”هدونجو ناميلس م كّذَمِطحَي

 هي لولاو سرك ءانك فرص با ذعدوا لابد اكل جس كى ديكات كنت ب روط اخ حس هانك برا لبي تيب آب

 لوقا رعت كس ريل الع ليي سا ؟عس دانك انوكم و « لع قس اجو اتم لم سا كول وانك هدر يلب انني ليي ود
 200002 دقلا بكت ررطء عاني د ركل توادج دج كرا نكون يروا ف ورعب اي رما ع نكي رك ايار ف تار عت ضن ا

 تسدد مماق لي لوح نيس اوك انكر وا مرج كسك سيد متاكتءاب ساوك وفاه لات نما [رفذ_ةنئلةتاتلتق

 ماع با عانياهي نا ىلاهتدفلا قف ايكدت حنالس تددقووج هاب تحوم تحي دوكءانكو عرج لايك ايبا ذس وبشار لكتب يد

 هانكس شدوا ليي اراك تلك ورك

 يم ركل نونو فورعملابرما ركن يشع لا لي ءانلكل سا وج بث دار كولو لابي تس هانكس وا

 زرت هي»» لص ىل رقروا < ٌلفاصن بانل سرسود هانكس ياك نجس اجاندعشميشيي لاهي كس لاء لإن وود ابنك

 هس يل دانك لس فورعملابر ما كدتوانك بس دوا لبث لاب وكس هانكك ست ذب كبك ويك فالك “ئرخا زو ةّرزاو

 يكل 1لتر سودان 57 َ

 وكلا حررط كم اع سابو دج لع ممارج وا كتف نجا هو نيت تس اج سنك بكل دانك ه درك ن لت لابو كس للسن انكم

 ليو رشاومر كرك لين ا كوكب م شقا قتلساو سر هانكف رص لي ل ل سال تم اش
 اكاوج ى ذي روط دارفنا لبنك بنك نر بشاب ج كتفك ون كاي روت لاثعم نوه جسد تس دك اداوك انج
 هوم اهكرركو دولا حس قرت كة يساروا منا فس لومتج ل سو: اتم قدا رفا ضوصتمو حس ارو جس ات ردود ثا

 كف رك اظن كا فصروا كس هروك فارق: اوج توب لينا يبا لير هس دوي ىكو ورك وكروا حس ىلاجدم ماع كرنك سجج ناي
 كسا لآ ابدوج هن ك لاردا < ّلاج ليك تي لنج "رب ليضر ىلإي رولاوتدوااضفروا نا زرج دعس ركل شا

 حررطى ا« تاج آت بسد و ف# ركب كرت لج لوح اي #دتكروا ساو تسر هدتكر وا ك#.او ف اليعبب لدنك بي ثيل
 كح نات رفد تبعر كس هرشاعم عراصروا ليت رووجوم ل طدارفا لشن روط ىدارفنا هوركا جس لاحاكل وتس ايش ّقالخا

 م لا تتفاط كتكر رك ار دوك وئام ىلالخا بحب <. اماج دمر وزكريا انتج كرش اعم بج ناكل إن خس ردود تاناصتأ

 لام تروصروا لإ تساجومب تماصو تكاسي لوئارب ى هتجاروا لاقرب سويدي ىدارفلا ىف لولوي ا بج وا ءقتد لأ
 4 د 2



 (85د)كلالج شف تزكلاَنَمَج 07 © هراي (8) لافنا ٌةروس

 لكدرشاهم سدي هي رو ولم تروس اة قذر ايجي س14 14- قرب لير ل لاجوم بار لكل ابي
 ل اعمروانسلا رشف قوخب ماءاجس تاج سكب لن كنك سكس خب ل لت اتدماي ب ماعدتتف يارا < اج [ت ماش
 ىىلاعتشال اي[ رف ذقت ثلا لوسراكع كلب تاور انك ةيةَقاَوَ ثت اعدتتإ رصوووعسن ب ربا ربك ررط> تاور

 دانك م لدتا ةساهومك اجو تاه لاح توصي كك كبح ب كل اذ سرب سووا اع باز عاكدانككس تعاتب ا
 شك

 6 ىلاختدتلا تقو اون ليت اكو روك ا ةس لوضتاوؤجو ا كس للا 0 50 تر هوي وكن اروا ليطاعو وهم انو

 -< اتي كبس نا باذع

 : لد ل او كسور شدوجواب ك- تددفري كورلا

 وج مك يامر ف ذي ثلا لوسر كس ايلي قس تياور كهل ”هفات ر شب نب نامت ترضخ لبي ىراخب “1

 تر دفدو: واب كل لت لاو ذس ركت عمار كويك د وكنا كولوج وا لين راكبنك ساو ذس 2 ةتدودح ىل ون اقف كى اقتل كول

 قط كس جن دوا لوم قيل هد كس ذابتج رحب ىلسبنت ع ىلا لاثم كن وق وفود نا تكس ور ليس هانك دكا كس

 كلاعب لاو لوم 2ك وصفي لك ل اوريوا حس لن لوب تن ل ىلإ كل كس تايدو رض ياك اهيوالساو

 فولكس يادقاا نيكل سا ىلإ كس تاتا ١ك اس يح كل زار افا تروسيدأك

 وكس سوم قرغل اون بج دوا كياجر سل مب "قروي لي كهسر ما وقلي رك عتسروا ليعاكو وكت كرت سا لكلا

 -كح ليد تابوت لس اويوا

 ىكروا فور عماير مادارم حس .دتف لبي تيب[ امك ايدرا رقي بلطم اكتب آن ان رصف رار طخ لبي كور كت اياور نا

 -تائدرل 2ك ايران 1

 نوب كك سى ركن نئبتروا فورعمارغا قره ر كيس اناره كارم سانت كيس لن قرير يت

 - لو ىك ليا قادصم لولو داي

 ؟جسدارم اهلك تنايخ لمي لاقنشاما

 كافور يعدو هاوخم لب اه وزيد اكس ركواقغاري ىل 7 نش نإيدادمذ مانتودارم حس لوقتثايخ لبي لاقغارا

 تعامج سوم تس ركس ورب ضو "7 كي صنمرؤا زيت اي( كوك اراو زارإب كت ارباعم ىئامتجا يوم ىراددذ

 -ت-دركلاوت لس لازرفإي

 تو كل شروا < قلاو للشر روطم اء زج وج ل ضالخاك- نانا «ةنتف مك دال واو مكلاوما امنا وملعاَر

 - لوم ب دعاك ا تدافم كس دالوا قادوا داغم ىلا' نسا هو جس اند التبت لب تنايخروا ىرارغ تقتفانم شكا نانا



 4 هراي (8) لافنا ةروس ندلل منه 15 هات
 كاندي ب لسا رووبت ساب ثم حس قار اوم ترن اقر ب تبكى كج ةديلواروا للان يك امرف اح لوب

 0 3 رواج ل ا [ناءاس كس داب دا نامت“

 لو قلك ىلا ىف كلانس ابقي زج يه نقلا ةجريارسد كيا تقيقنرو ىو موج تك راي وراك اي دادن اج

 ؟وم ةس اخ اكدورعو قولك كل ابك كة اجه د اج سمس 2

 :لوض ناش

 هج ايلوبا ترضخ ليو نكس نير ضنك عقاد اكل وذنكس اركي لئاشوك وف راس بسسس ماع وق ندومضت اكتب روكا

 سنا كلك طررب ذل باحتس بآروا ف ترضخ اء. لج لج قىفب هو رغوج جس | كر ذنم نبا ةتلات فاقت

 لكنلا لس بآ ىكتساورد لك فساج لج ماش هك رك وج نال لس لوبا ركوب اتجاع حس لش امكر ىراج هرصايم كك ور

 اذ اهم نرب دعس كج تروصي فرص ىك رميا فوايد با رف سبل وبقوكس ارظن يس نارا

 0 : ١

 إل تمي اعد لبث داب كح نا هومك نقيب عس ناوكظرقؤنج تن رقى دا دماج دوا لايخو ىلا ك بابلو دكت
 ل دوا هك فس دروب تورك نا ناودرمكس طرق خي ءايد 0 م

 نارك اق مولعمول لولا كس ليا رف ىر تب لع لماع راج
 رام تب تملك ل ايكو رملا يساوي وا حس جو قرا ذيب

1! 

 3 لوول ب ل لح اعل ياعم 1 3

 0 رطل إي كس ءاج تكس عز ذل داق ةراشا كريب تاب حرر كروكي كس نيس

 :انهرئاب حس نوت رهو لرسم اك :ةئلاةكفتاكتت ب ايلول ترضح
 لابو بج« لك نايختس هتف ثلا لوس ل مكاو ترينح ار وفرك ر ذك رك اكيي لعب تب ىكد الواروا لام

 روان لا ده ديس اجي كس خول لت تسدغ كيفي ب ًَ ا- لور اوم تما دئرجرو للا ول وم لباو حس

 ل وتراني رط حا لع كويت لوقر قري كتبج ملام وا ددحدت يوكو وخدجتاس كس نوت ليا ل ريس

 هج, دنب ع نوت ه دال يرورت تجاحدوا زامفكتذور تاس يانج اجت وم لت تلاع لانس ا

 ركل يامرف لى عرالطا؛ ؟سا بج لواوك ففي ثلا لور ء لق ىلا جو: ئراط شكك كل ابي د هركك ذوب ين نع

 باق كرم اكييد لج با لاجوج ل وبقي قتروا حرك افختتسا كح تس للا لشي و ساب[ اي سرع كلوا هو

 «بي دن ل ذان لع أ ب بآل غ بشرف ؟دعب كح زور تاس انج ءاكدس ةي ىك ان كر اظت كف وم لان تلو

 ذا كك اقفل ترض [روخ كيب ج ابك اما ركب نلوتر انس ربك نا فس تارظ” شن



 (ةددج) تيمالج شف كلاذَمَج ادلب 5 هراي (8) لافنا ٌةروس
 خيااال فيرشت م ربه تتفو كس ز مف ىك بج بآن انج اكل وركن دنيا نلحكل بي كح ليلو حك سس كرام سو
 ركزاكت عام كوم ب ولغم سس تبح والواو لامدوا ذ كت ءايخوج ل هروكن تيبآ لوح ا تس كرام تس

 (فراعم) ( ملكا ثا و) -تصدقاوي بيس رس لص اك 0

 قكاكت ان نيبز مكعب انا ركل لبي مهريغو ةاثآالاب ةَااوُعَتَت اًَُستناوممآَنِذْلااْياَي هتبوت ىف ٌلرَتو

 دمحنايركذا و همْيِظعْل ل ْضَفْلاوُذهَللاَو مكتؤنُك كل و و َنْوجَنَتف

 َكوَسبْحَيو كْفِئْوُي ٌكوتيْنيل ةودنلا رادب كناش ىف واش مت دقو اًوركَيِدل كرمي
 ناب كرتآ 0 مبهم كبري كم نم كو كوَأ دحاو يم لقا ميلك ةياقرأ

 : 2 جْوُرْحلاِب َكَرَمَأو هُوُوَّبَ زأ

 ويارب ابا نا رس سل يسد
 2-5 ارا اذهان نإ 5 ةكب لَهُ ما 0

 كفو اونا 95 ١ َناَقور نيس هدايا ات العا طا لدم

 ةةلاشافب رم ا ىلاعت َلاَقِمَب خو ةريصب ىلغ هنا اماهتإالا ءازب

 اهنن نينسؤملاو اَمّيبن جورخ دعبالا ما ٌبَذَعُت ملو مَع ٌلَّرَئاَذا ٌباَذَعلا نال نيكو
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 مه ليقو كنارفغ َكَناَرْفُع مهفاوط ىفَنُو أَوُقَي ثيح ©َنٌورِفْعَتِسي مهو مهب دعم هللا كامو

 نايقت لاقاس# وببق يعش ة بدلا حتما اميل باَذَع خب اَورَقك َقْيِذلا ابدعت

 البق امل ٌةَحِساَت ىه لوالا لوقلا ىلغو نيفعضتسملاو َكِجْوُرُح دعب بيسلاب هنا ْرَعبالامهلامو

 هب اَوُثْوُطَي نآ ِاَرحْلاِدِحَمْلاَنَع نيبلسسغلاو ئعنلا نوح دج َنْوْدصَيمَفَو ةريغوندبب ُمُييَذَع دَنقو

 ميل ةياَلَو ال نا َنْوَمَلحَيال م هربَحَأ َنكلَوَنوُقَحمْلا لإ هوو ام نإ اوُمَعَر مك ”ةرايلوأاوئاكامو

 مهتالص ّمضوم َكِلذ اًوُلَعَج ىا اًعْيَفْصَت ةةْيِدْضَتَو اًريِبَص ءاَعمالإِت يِلاَدْنِعم الص َناكاَمَو هيلع

 ىف ماو نوقف وح َنيِذَلا نت ير أمي ردبب َباَذَحْلاَوقَوْدَف اهب اًوُرِمَأ ىتلا
 ٍرمآْلا ةبقاع ىف ُنوُكَت مث اهّنوُفِفْتيف وتلا ليس نعأ 1 ملسو هيلع هللا ىلص ئبنل 12

 مبهم اورفَك َنْيذَلاَو ايندلا ىف هَ 7 ُهْوُدَصَقاَن ٍتاوقو اهياوفل ٌةادت 0

 َلِضَفُي ىا ديدشتلاو ٍتيفخي قع لي يس را

 و ا صعب َتيَِحْلا َلَعَجَيَو نمؤملا ِبيِظلاَنِم رفاكلا تيل
 نود للم كد

 هاش مر



 5 هراي (8) لافتا ٌةروس مس مدد اج جشف لنهج

 لوم لاذان تيب آب لي سابك تيلوق لي وق كر زنملا ربك بد بايلولا ترتر ا

 مح لش نايعرد كس زج لارا هس دابة وكم مل اتا ولك وركرايتا ىدتادخ ترك !ولاو ناامباسا : م

 وكل وم انك داموا اكس دركر ود هانكه دابهةعسس مروا« هس ةاجاي تاجن قلاع كاطع زج كدت لبا وب تر فخ

 كل هد وسل ر هدب ف اظ ع دابةرفاكبج لج ركذ لاق ى كفوو و كت اروا جسالا» لضم ذب ثلا كبيس و لن

 لبروا لال حدب دكيسآ تن« ني ركر يق ليل لاح « هت نس: خت ل هور راو 2 كس كس هروخم ل ساب كس بدوا

 بآ لمد« لي ملاك وكيسآ تسدكك ايلي ركل 1س لتاق لي لشرب رقت وت ب دك اس 5 0

 ناقردنرزب ذس لال عروصو امتب دركر جدن جتاسكس نلا لش لع اهه كس بآ هفئادا« كل سدرك ج لن ل سدي

 كسور( نشل ج الءذسل 2و شاما ليد تذابا لفل ( تك )باردا لير فاي آ ب1

 مترلاء فس متايلنلإب كت تك ل ىلاج لانس ناآرق لقت آىرامتوكنلا بج ع الاد ةشساج هداي حس نلا ل سب

 اتركأياج هرج شب للسكس تراهتدو لك « توك نس ثراح نب ضاتساب يي« لبن ةكئ الر نب شاب ىج ىلا ا تمت ألا

 دوا ) لإ لاينابكت بركن نىك نودي ضير رقي ءاق اترك يانسوكلكل با وورد ءاهقاحال بخ بج نك ورام كى ويبجرواانق

 يدا هسداهةهسهدركل ذات كلاي كح بآ ل ةح ذب تلت يدك تلا ا لقول نس سبفادج( سرداب كتابه

 تاب وي« هسددكل زان باذعكاندردي راك اكس لا قت لس هوا دامج ب اذه كانددد لولي سداسي حس نامآ

 هك نآرقاب حاب دبكت ابدي ترجل وو لولى كك 2 / د اب لك زها ةس رصد ل واي ثيراع نكبر أ

 نلايمرد كس نا آم انتر الاد فس كل زان بازعرب واطم اك لاب نلادشلا ( وق تتقو ا ) ىأ نوب تعكر نيقي اكن الطب

 إب هوك سرد كح نارك ايد تأ عوكت ما قوات: ىو را تو: لذا: بج بازع هلا كتر وجوم

 مآ نلادود كح فاوط ةجبسا هورلبج هيد بلاها اهوروا لوم بس رركرامغتسا تولد هدعاقيي اكل شدوا «رلل ات تس

 دج لإ ناز مروه ودارعرك جس ايك هكدا لو سد باك إو آت ركب لطحرفخم جت محن نو ركب هلط تررفخم سس جت

 لح لابوه ورك قي 'اّميلا اًياذعمهنم اورفك َنيَِّلا انبَذَعل اوُنّيِرَت ول”ياررفف شالا يجهت بدور لي نا

 نوي دعب ل كن ل نيب أب افعضروا كس يآ بان كيل ةيسد باذع كان درووك نتن يي رك هسس ل نا م ل تس بك

 ا 52 ا ندي الو او

 ا ل 0 م

 ةلساج لاقت هس لكل تاع تمي الو ري اوك اكو كت اي لا كول زثكا ني نو تلح وم ىت ي وقتل با فرص قمل وم ( 2اج)

 هر شجي مرقإ»



 (ةددج) يلج شف كسل اَنَمَج 09 6 هراي (8) لافنا ٌةروس

 سس اخت اياكم اقم مئاقكس زمن لوهناوكل كلا شم انت لايلاترول ناب لايثيس ل امغ كى وكول نا لاي كسلا تيب

 ل دل ةقفاقي ىو دك ولاء ارفاكي شال وحك ازهاكب ازع لع ش اداب ل3010 نررف باول ك2 زون ول

 لص رصقمروا وم عل اضك لاء راكم اجا رم حيد , جررخروا قا لور حس تسار كلارك ات لن جس رركف رص

 فرلييكم بث ل ترخآ م فاكويرجب روا كس لي اج كس بولغم اند وورجب لوم تمار كل كس نا تسدجو كف وجت

 دواء ع قلت ن وكف تانك يروا فيت قيقيلردنمرأ انف ناسل نال +4 نس ه2 رك

 لإ هل ايد لسا كرا قس دلي للعمل” ع#دقلي ساري ترك لد كلن مج

 -امتايانبذس بالكن ب ىصلحإ رجس ير قركووزنلاراو َوَودَنلا راَدب

 كس ركركةركجاوج لاعقتسا كس لكرمزايروطب هللا ركمسي كيس هراش ا فرط سب سا كرمي ذب:

 _يرصقموراكل ا

 - لش راحت لوكبسا لد قحال وادق بنيه عندو

 ولت ضنو ب ب نومك اع لب نك نرش هانا منا كيتا هّللا اوقتتا نا اونمآ َنْيَِّلا اهّياني

 ناآرقوكى اكد مدقمي لوز بسوكت بحد تعاطا كل اختر قلاروا جر مدق تباش لب شار آس ارك كر بل اذري تعيب

 نحس زج ىلا الش لو تك كس ناب نت كلس ساء يآن اقرفاطفل كيا لب تأ[ ا لو تك قت عرااطصا كتشمو
 ري عوير ارب وكن انا تس ل زيت ترايصإءطموبطنم ىو تلورب كه وقنا كب بلطم كح اج ايكق رف ناايمرد كس للإو

 « ترن« ليا هوالع جس ّلاج لق فزت ىكم قتتساوارص لوم سد كب لن لوفداد لكدابتشاروا سايتلا نانا ماع بج

 6 رو تعوم لماع قداس اري تل ظن لوك لج لع وموارم قتوت اسي وا ءىلو كك تيبارب رف تاج

 جس انوم لاو قبيل ظفوإ بوف يسر فغمب تاير فكوت اسكس ضارب

 دقق رثل ا هتك ندع كن دقي شيد راكي ركع ركز وم ل "اي (ةبآلا) اورفك َنْيِذَّلا كبركمي ذِإَو

 لدك_ نك لعب لب او تفو لا ت2 هج قدي هياخد تبي كسر كة دود لي ليا هي تلك يولع دع

 كل ك1 خدك ميت ىرخآ م لماع لا ذس لوبن جن انج اكيناجومر جاب سواق دامب هرطخر مي وق ايل كس ضير رك

 فيبأ اج ايك رطل كباب ةساكورطخ ارك ايكو موشم مابي رعا لساروا ايكع راتبا كي اك ولك اسؤر مانت لش هورتلاراد

 ءايكا يكاد لوقو اد لا ناي اج يكن اب درب كرت ذروا اج ايدركد قدك انهيت ناي داش لاكي ادلى قرن



 ,5 هراي هر لافنا ةروس م (ةددج) تمل ج شف نانَمَج

 رواكس ليد ةسلكم اك انيارمارج هد نثر باب تس ديق قتاسوج لس ىلا يدرك قا اذ متركاك ابك س سولاو تكل

 هس رام بج هدلا تس لابي ةيسادك امك كي تلاد تل ماي ارت كليك "م نلاج يان تسي قوم

 مك يك يدلك يوك اد ىلا ناي ؟عس اترك ايكروا باتي نايك دورك اب لوتس ىلا لب يا اله حس لابي

 كس برع مولع و يك كس لابي يبدا جس لص لاك نار لعادل ضايدداجددا مالكي 6

 رخ اءاكوجرو مي كح هال لدا قا ةياوكبررع بلد كلا حق روبل اني راي اوك ولي

 هتف رك كرابكيرل لبسي دولا يكب خت نلادج وف تسسد زيت حس لن لولي انيس مكى 0

 حس بسر كرم نامت كك فانمدبك تروا «اياجوم ميت سولت ات نون اكنلا حر .رط سا سيلا ةر كلف وا لوم روي امل

 قبض ب عل لس ليكتب نس بوك ا سا« لنا اجومرايت كل كس ف ركلصيف راهب نوخا روب كح سا ليتنا

 قر دايك قي لوي يا هدركاكن ولتاقرب تقنو ل سس ناقل يروج ل مكسات تتاروج لق تكس و مرقم ىاوج وف

 لذ ان ىلع كر بإب تركب قلق بأ: تابت ب 13 سكب تكس اركاب داك اب كح

 تكد اج كلك نايمردكس سك نادتاعكس ناني يركب فرط ره 2ك هوجولا تهاشروا

 مار نب بج كيج ثا نر ل انْعِمَس اولاق انئابآ هيَلَع ىلنت اذار

 تيرطنح ليث لا ل كردي وك اج ضن ينوي« لإن لح كشر نب ناةرقايا ممم: ف نينو مترك كاف هك ساني ضخ 3
 أ وكت راح نبش رك عكس عيدك | رركدس يدف ىديق كوك ددب كد ىاددج هابامت يل ذب نس ديلا

 ككل مو لم ل سلسل تراجتمافق اتركك ظافلا تتروارتسنت اشان لبي نئاهش كريب نا ةرقووكاهقايداركل تن قف

 لان لي اتسادوووك وكرش تل لباقسكس نآآر قوي بووك ا لب اتساد كرا دنفساو متر عسس جو لل سن هت اترك يكرس فلا

 ركام اترك ايكردا نون تس "ياني رك يتق وو كس رودام ماقإي نإ كتعاتق ريعؤات مامن اترك ابكروا مت اترك

 لب ار فلذات تاي آيي نس ىلاهتدتلا ضرظنم لب اء سوم انكسال رك نب نةرق الاذاعي ل

 مكس تاور تس كل امان سا لس ىراخب يحس رك وجاك اخ كف أب اذعروا خس ربي لبي تيآكع

 نيرو نط ناس اطل ل وم لق نال اجل لا ل: ناو
 00 هس ل وأود ثرراح نكبر ضنروا لب وبا شارت كس توت مولات للا قت ثداح

 ايت ءاريقم

 فرط كش ني ويدل كام اهرب بسنج فس ثامن نير ضو ىل زمرا .مهيف تناو م ُهَيذعيل هّللا َناك اَمَو

 لع بات لا هسدانرفل زان منا باذعإي داسمب قب حس ناسآ ني مت ع نترك لين سدس د تدلون قف

 رافي تتر اوت لتأل ذا باذعوب حس ببسود نلتزم اكيد لان باني لوك أك ! رفة ىلاققلألا

 هس دقلا شيب وج كل لع كود هت كح رك ترجو نامبا لبا فيعضدحإ لس ترج كى بن تس روجوم ل ماعتو ىف

 لك مدبب ابا ذط لش ددب يمس ا« نس 1ك سمك لولو تفر ةفردحب كبي دع عر سد تس دك اعد كت ررفغم



 مدي جف نر اَنَمَج مع 5 هراي (8) لافنا ٌةروس

 نوت لو لاشك م عر تغم لب قنا ءايكوج عب ىتلراكرخ آروا سوم راق ركرتسروا كح سراب دادس سب شيرت

 تيآددن آت ع آي قاطمس ريق رش 2 لاو ترسل تكف تتذو ل فاوط لن كش ورك سابك س

 الول” تيب [ىانحتفانا روس قم سلب # نآرترونريضتكن آر قل نصا سنجل ةيدك لكم لو عروس
 يبس اكس ورك باع دعب ل تريك ايار رف ىاققدثلا تح تحارص لع "ثاذه ؤم ءاسنو نونمؤم لاجر

 هك ير وادوجو اكلك ايارف ذة ترضخ[ لب لش تيوار حس ومالا ترطح لي قد 2, كت ناس فيش

 تاك لقكل تع لوا ريفا احس ثيدعلا 1 ني ببسوو كس ذكن حس قبلا با ذعانركراقختتسا كنود ادحإ

 شيد كدوحسا كادي ثمل: كداب نو راع فيض اهب نب ميتاربا ني ل ا
 ومالا حس ثيي دع لاس لدم وم ذب حسرافغتتساوب ل كودنب راد ةيساوكد كليا يارف ذ_ ةتهاقي ترضخ آلي سن

 - لاجوم تي وقتك تيادد ل 0

 َتلاَرمهبذعيل هللا ناكاّمَو لو 2 تيآي ولت كر فير شت بم ريا , هللا مهبذعُي لَا ُهَلامَو

 فير شال كت راي دل حملك يأ بجدول« كل ركد لذا: باذعري نادقلا هس لم نا لوساك لا دتابج قل« هيف

 باذعويرافكانلا كاي قلمك سيب بلظم اكل نورفغتسيم هو مهبذعيل هّللا ناكامو ىرتاتمب اي وكس آل

 كح كم را زوج لارج كتم نام فعضوو ب لين تس ركراقغتساوج لن قاب كرا ىلا كولو لكوي كه كس كل ذا:

 دش لاويكباءايامرف لي لت« لون لذات خلا «هللامهبذعي لاهل اَمَو”تيأ يو لك فر فر سكى كول ب بج

 - لو د كور تساراكرم ارتديت ولج سس كل زان بما ذعي كاملا

 دوار ترن لن كدج اري لدي مرج نااريأ ةيدصتو ًءاكم الإ تيبلا دنع م هتالّص ناكامَو
 زامغوك وفارهصصروا قل ترضخ ندير شم لس ب لاح اكل ا جس اين يكن ايباك تم آلا لون نلاشدج سس رينو دمرت

 -ٌلارفل ذات تع يس لاقل لا ةساجع نايلاتردا لاهي كس كلا لظرطزاركيراتعذي

 لاروا فاوطلس يحلو ف اهلسو و تجي ىادوا كس تبى وتم نت رو ماج اكدفلا تيب وكيس ةيسا لكتب اكن الرشح
 دقلا ولو ي ذل ليج فاوطب سك < فااوطروا زامف بعكس اي دوب بااوج اكل ا فس ىلاقترثلا كس كس هر تس نحن ذي زان لت

 لطظروا ب كسور عس نش ذي ذامف لد قلا تبيع وكل وناهلسوا ليك اق كس زاندوخروا لين تيل ماناكل وق دجتاس كس مان كس
 مح طرشانوب قة فليك يؤم نيو تك وم لو تنكس للا تيم ككل داعب الحجب نت ةساجس لاير نايل كسك اذ
 - لبو قصر نحن توج لبن ناس ادتحكس تين قم

 ك ناددا لوم تسلك ئردبولكن كرش بسب « هللا ليبس نع اوّدصيل مهلا ومآ نوقفني اور فك نيذلا نإ
 لامي اب يب باب كس نكاد وف يك ختي كرا فات قر اجت انيا كن ايفسولا حرمنا كس لاو ركب اها هدروخ تسل
 لامار مكى سا وخرد # ناروا كس لاي كس كايفسولا اهقاصح كلم ترابتل ا م لعب ا



 ٠١ هراي (8) لافنا ٌةروس مع مدد نلالج شف تل نَمَج

 تجب ىئاقنثا سنا ك- لا جس ايايثج ناصقفن تفتيش فس لوف اهلسم نيكل اعتسا لب شيل ماتش س لوفاملسم

 عار كس دفلا كولو كلش ج# هك يرق لي داب كس وكول كس دادركى إب وكول لا ل تي ىلا ف ىلاعتشلا ب ىرورض

 كي آد هيه تييبولغمو وركن الضو ناسخ اوس ليا ص> كس نا نيل يلتف لاني كس كسور وك وكس

 1 0 رن
 ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا لاَمِقو رافكلا نع اَوُهَْنَيَ] هباحصاو َنايفس ىباك اًورَفكَنَتِد مدل

 مهيف انيس ىل ©َنْيِلَوألا تنس َتَضَمْدَقَف ند ىلا أو ُْوْحَيْناَو ٍدهِلاَمْعَأ نب "َفَلَسْرَقاَتْمَمل 0

 وذذحو الل زك نيو َنوُكَيَو كرش ةَنَشِف َدَجْوت ّنْوكَت ال يك ا
0 9 

 ناميالا نع اَوَلَوَت نإَو هب مهرج د هريِصب نولمعيامب هلا نك رفكلا نع اَوَمَتْناِنِإَ هُريغ َدَبْعُي ال
 و ا مح ايس هما 0000 5 2 21

 رصانلا ىا © ُديِصتلا معن لامع مك روم قلوس وك زرصان ْمُحلوَم هلل سلوم هللا َنااَوملَعاَف

 ئافيامب بن نابي قلن اًرهق رافكلا نس ءمثدَخَآ رميا ومحو ع
 لانللا شيلا بلطملاو يشاه ىنب نم ملسو هيلع للا ىلص ىبنلا ِةباَرَق قوقل ىِذِلَو لوس 226

 ليلا ناو نيملسملا نم ٍةبئاحْلا ىو اسمْلاَو ءارقف مهو معؤاَبا ثكلم نيذلا نْيوِبَسُملا
 اد ىلع ٌةعيرالا فانمالاو ملسو هيلع هللا ىلص ينل لا ةويشتاي قا يملا نس هرْْس ىف عطفا
 اؤئلغاف هُلايمسْنمانلَّنإ ننمناغلل ٌةيقاملا ٌةعيرالا ُساَمحآَلاَو سماحلا سمح لك نأ نم همَسقُي ناك

 ايألاو ةكئلملا نم ملسو هيلع هّنلا ىلص دمحم انييعلاملَرتا لل للاب ىلع تلي آي كِل

 ٌراَثُْكلاَو نوملسملا نطمح قتااموي ٍلطابلاو ّقحلا نيب قرافلا ردب موي ىا نومي

 نونئاك ٌمَُْأ موي نم ُندَب مهترثكو مكلف مم مكر ضن همس روق ىتلك ل عملا
 ىلا ل رو ُىِداَولا بناج اهرسكو نيعلا ْمّضِب ىهو ةئيدملا نم ىَيْرُعلا 0

 زيفنلاو معنا ٌمدعاوتولو رخبلا ىلت امس تُكَتوَلقَسَأ ناك امب نونئاك زيجلا ُبْقولاَو اهنم ىدغبلا
 وهو هيلع ىف ةَوعْفم َلكارَماهَللا ىِضَقَيل ٍداَعْيِب ريخب ْمُكعَمَج نْكلَوْؤطَيمْلا ف مكَفَلَتْمحَ ناتقلا

 و هيلع تّساق ةرهاظ ةجُح دعب ىأ ٍةَنْيِب نع كه نم رثكَي َكإ َكِإَمْل ل كلذ ٌلَعفِرفكلا ُقْحَسو مالسالا ٌرصن

 70كم نوي حيو ريثكلا شيجل 00 دعست لنيل
 مارت مكْل أولو انف كيسا بكرسي ٠ كيرا كاتم هللِاَمَهكيريَدِإ ركذا
 0 يقفنلا نش ملَسَهْللاَّنِكلَو لاتقلارما ِرْصآْلا ىف مكفلشخا قفار كح

 القدير قتال نىنرودس ف غوكو ىو ىف # وفشل تذييل هن
 اذهو مكلف نع اوما اوسدتيد معَ ٌمُكلْلفُيَو مهيلع اومدقتل ْتْلأ مهو ةئاموا نيعيسوحن

 ١ سا سشلل



 هده كفك تلاع ٠١ ١ هراي ه١ لافنا ةروس
 َلآَووعْفَمَناَاَرمأ هللا َىِضقَيِلَنارمع لا ىفامك مهي ممهايا معزا محا ملف برحلا ماتَ
 2 روما عَ 2 م: عجول ؛

 اهئ وا تعرفك قب ا ركاوبك تس لوا سكس ساروا نايفسولا الشم حس لورفاكن ا ( ىف #ا) : مي

 ديي نايك مداعااكش ور لتمر كاروا اكياج يدرك ذكر دوت ناك وم لحي كي دج ف اجآ ذاب تف كلب تاس هتف
 كس لي كدجت اسكس نا ىئاريبامءاكج وم ىراج لش لا نافاقارامج اك كك الب تتم اك وج ذفان نوف اق لبن ققتيكس سوكر

 كر كس ساروا تاجومباكىت هدصو دّقلا نيد لكروا اجو 2 كرش ( هريقع ) داسف اكن اكو لك دع كا تس نا تروا

 رواءاكعدلصاكل اما كس نااووول جدلا الاد ثتي داكل انتا كس ناو ل اجآ ذاب تسرك كول رك دوا« ابيك كدب

 نييرتباراههت وا ذاسر اكن يرتتبمهوروا حس ذاسراكاراببترواء ع داود اراببتقاك ونار نيقيلوت ني ركى اوركور تس ناميئارلا

 ناد ياك اوركل صاح ا زيج حس لورفاك تم ورك ساحب روطلس تسي ا ميكب دج كج جانو مولعم لب واءعس راكددم

 بلطم ( ىئب)روا مث ىبهوروا اكل ورادتبا رق كتف ىف هج اكل وترزؤا دك كيس اهوجوو لعل ما «ظاح

 روا « لبن رت” اه هوك ب لاحروا ل كك وج تافء ابآ كس نت اكلي ن نامل متم نا ني جس كل وموال

 نأ لس نبا قلو ورد حق او ناهس( ج اكرام جس اكدافا سدت ام يسوي

 اكسيل كير كي دقي ط ساءت ترف قف ىن لين قل دم كس لا نيم لور اح هروكذنروا لين قف
 هي ةقفاقفف رك دن غيسا ذس متدج ومب تكد نامي ماروادثلا متر 1 نك كس ني باه ناو لاي دوا ع شع لاجاب

 قرف ل لاب وا نتاج نوح ردب قت لوم يحن كراك ونار و نحن اراتا نو كس ناقرف تايآروا تشرف
 تلك( رودقما) ىا سدداقري قيم رثلاروا سي دثلا فطعاي اسمر واءورل دارا ص( وش) ورا سك

 لرب ح موي ْذإ كح ب رانكهساول اولا ح دي دملج ج.بلغاراهتةوجواب - ترثك كن اردادوجوإب ل تلققرابتت

 رواك يراثككسادرود تشي 0700 دارم) < تاس هرسككس لاروا منك نكبة وذعلا) رواء

 تررتمتقو م يقي كررتم نو كل ل لاقل يرق قروا متر /اروا امن بئاج كلتا فرط كيب تس متدفاق

 م *#زكراوماك ا ىلاختدقلا كاتي دارك باقم كس 11111
 اوجد دب كالب تاس لد رجا ىلا هد ققو: كالي سدكرفك جل اح حس اناموكرفكروادبلغاكم الس ةوروا جس اك دج

 0 تاو هيرح قوت 1 وساو

 باوثدلا بج رلورلوايوكت قو لا ( ب كاروا) الا خاج لاو تحادخ انيق جد هدئزرجتاسكس لبد ل ( سال ناميا)

 وارخت لكنا لبن ركاروا « وج شو هول قدوكب سا خيار هتك اا ذس آب جب  انجاامتا راعكد مدادخت كن اوكم لع



 ٠١ هراب (8) لافنا ةروس لدتا مده تلال شفنا نَمَج

 فاقتخاروا سراب تمتول مو ىلاتدثلا نكي ةيسدرل عر ورش ف التخا لسرذل اهم ّلارلروا تاجرا تنعي دامكد داي ذ

 قراببتو لوم رتبت حسنا كداب سجل 0 يل

 دي بسيد واور كرا لابي حلا لرواوركى دق لم ما انيس رار وو دكلاح ءوسا بز اعكو سلم (ىش) ضر

 (ةروس)كاميج لاك كود تاةيسادادعت كل وف اراض رف 7 ورشا ل

 - ل ل وافرط لك دثلا تالءاعمهس داس( راكم اهنا )روا نس ال سيروب ا اذا وت تاب دجال نس ل ل تارت

 فن 5 5 0

 لي لسا ركن لع اج بماج كل وعفمتنااضا كر رص” نيب والا ةنس لتس هراشا ل ىلا «مهيف انتعَس ىا : نوف

 -< مهيفانتنس

 هس لالش رورض رمل اا ذيله دماج ناك ملي درك راش لحس دج وتر يضأ نوكت ءذجوت ؛ َقلْوَق

 ايف علا اج كلذ اوملعا هءرواع فوزجءاز قييم لإ كج هراشا لش لا «كلذ ءاًومَلْعاَف : قوق

 بارك لا ع بس انمهدايز مروا فو ذك اج ا ولثتهاف ابك تارطتض تروا ب رركت ل لد ! وملعاف اكل

 جس مبارب لافودرفاكروا نؤمن معلا ل /١1كلذ اولثتماف سمخلا ةلئسم م تنمآم تنك نإءاكوع بلطم

 قب ءازج لني نرمضت هلإ نأَ رواج طرح“ نم وصوم ا ل امّنأء يما زجءاف « هّسْمْح هلل َنآَق : كل

 روا اوم ءاربمد عب اءاك اروا نأ لي ترروص ل لاء وقتا هس كس قناع ان كس رس هس هرم نإ ذ ناكل سيت

 رك لااءادتبم سمح قيم ب بيك رعود «“هسمخ هّلل نأ بجاوف"” ل د

 كا ىا كو: فوز

 و سك سو

 جف وف

 ل ل دعس باطقايرم يار حس رافكل ث خلا م هل رفغُي اومَمْنَي نإ ورك َنْيِذَلِل لق” تيل بي كروكر لسا
 لا ذروا تقلا كم السا كتبا سس لوبفا وجع كس عيت ل اعفام اننا هور "عسل "ا بيغتم ىكبيب ةرداع بيغ

 ىكباهد كاك يب بيج رول« لس اجي وركن ذاعم انك انتصب رأت لس ناميادوا للركب كس سي كرتز

 ندلاق#: كسكس سورفاككس تان ةتياكعثي ل /.ئ انج وس ايانانب نوفا اين لوكوكىاهقشلا ك كس ناكل وجب ق2 ا

 30 0 باع نو لا ًاروا سة دابربو كا الب لايت دل اوم قراج قب نلا توات دج راج

 قل يلاجيباارسودروا قلي لن« جودك تيب نا هلل هلك نيدلا توكيو ٌةنتف ٌتركتال ىَبَحمهولتاقَو

 لاق ليث مالسا كس اتزم مولعم يحس سا« ساجد اكدثلاري روط لسكن يدعي زج لاهيا ارواهدد لاب كقدكه سيء



 ضكدج) لج جف زكلانَهَج الكلي ٠١ هراي (8) لافنا ٌةروس

 ا

 كل كس قترعتع غل ل وفود حس دابققاك تغلى رع «نيد ظفلا سود هنقفاتفا ليا لين رول ب اقظفلود لب تبي[

 - ل 0

 ايل مالا د ارم حس نيب د رولر فل كرشدارم حس دقق كي كيل لن لقفل قش وو كس نفل ا حس ناد انو باسر يضم
 را 2س لومي قس تي 0 لوقنم رضوي تائه او لايغ نكي رشلاربع تر ق> حاج

 لاروارلكل با فرص كي ليي تر وصلا ٠١ ّسساج آش مالسارلج كلا رم راك يسجن ايان ركل اق دقتنتو لاس

 دل ل ادارم ستقف يدوس لوقت دري افتقار كن اير قلاربك ررتحوجر يقر سوو اكو و الل ل برع

 نلا تتذورم لت لن للود كتابت ءامتاب كراج شيب ب لوف الساس فرط كر افك سلس اكن بس تبيتضروا ا بادو

 كح ذو« ر وآل قب ديب مدير اي دولا وجيت اعتج نس فوكس نا ترعب كس دس ًاربيطدي لك تس يس ل تنك ليا ضنك

 حاكس نيد باقم كس لاء كح تس: دنب دايعقبزلت اررظ لع وكس رطق ناسك انهي ماج ل ناردا ساني بسد

 لك بج جس اجانب ةسدكل اقل كت تقو لا ترافل وف امس ومب ريض كت يي[ يب تروص اء نيب كس بظوربق

 2ك ركتظاثت ونا راس ملفه لوري ودك تسب نلقاكدالسا نيرو« لاجمل فكسس مل انم نارلسم
 ات ايك ابل شب ءاداتبا ليس را كح لن حاب دوم نايب ناو اق اكرمك تميل لابي «متمنغ املا اوملغاَو

 هس سك يهد جايك درك ن يب لصيف وو باس راينا اكد انركلهتيف ليي داب كح ارواج ماها اكهقلا يدك

 حس لع لا سار لير تل اي زج لوكا ني دكر ساس كس ماما ةيسساركال تميل اراك عررطرج قاس مانقدعإ كس

 هاب يدرك ش ني اهنا ك2 داي قبول« لت قوم نابع لي تي آد ٌاجايل لاكن كك < دصاقم ناصح ل اديب

 هت تس كيرف نال دعإ ذم نتج شيم قف بآل طمس تمي[ ادي انج «جس «ايلصح لي داب هس نوبت

 طيخلا اوٌدافمكيلع ٌدودرم سمخلاو سمخلام كعم ىبيصن َّلا اهيف ىل سيل هنا مكمئانغ هذه نإ“

 .ٌرانو راع ٌلولغلا نإف اولغتالو رغصاو كلذ نم ربكاو طيخملاو
 قه دابقو كى ورواد للك اصح وكل ع لااكت اذ با كريم ل كى تانغ :(جيجَتَي

 الكورد لاي زج دبي لج لوك د كرك كتل كيا كيلمدا لوحي كاذبا تاما درك قري ند اسمى اثم

 دك لكانرطخرواعس كك انم شان دكأيبا

 :باوع لالعل_ كس يرسم فرص تسلا

 «ىتىلاج اجرك لآ نا رولات احاجايك حبب لياوكت مينغ الب ءاهقت ىلا لع ئاء كى ىف
 : نت: لب اج كك كح عاب ك- تمي ا ءج.ايكل الع ك- كس تما سا تمير لاب عس مركب لفي ب !ضكز_ ىلاعتشلا



 ٠١ هراي (8) لافنا ٌةروس ل

 مهن يأ حس ل نلا لبن اج كس عنخ

 اكدتنا اكل و رف امرت تدور ضر صح اه ع 00

 ل

 قرا سا 2 تم د
 5000 _ ىف رد“ ا وو
 تس صقل بيا كل وسر واهلا جس كح كس كاربت ضم

 :متايل فرب تمينغر

 لا. قر بنس ذاجا لكلا زج لوى دعي حمم تمفنرا

 7 8 ع
 اتقوا شن ذل باها لي تعا واب 1و

 اتت سابع نب هللا ربح تل فه لبث دن رواد نص تس انام للك ددب ل فا ت رض اك تعاورعج

 تر لدا دوبا+ ل ابكراقتفلاو زرا ولي ىو سكس لئزوطبرك1 فاني روكي حس ضم لام 2001

 رو اهو ةتةطا يدع دح كح تياور تالاف شن اه

 -< ابك ئوكثييدص سا ذس مامات ايلا, رفدشب هك ساونا تس لش

 :مص>اكى رقلا ىوذ لبي تمل ا

 ؟ داو سرب يلب روا لقت ىلإ نش ب اطم ب رول ماب قب ارم سيل قلا وذ

 0 قب ايار فرك البوك ويلا لولو ىفي اة ترص ا
 2 20000 تايم حس يك افرح اكتب ارق إب ادن بآل ماسح لود ب ه ةتفاقن ب

 جدحإ كس قف لأ كسب ةساد كود 5 1 ؟ج انيك صح اك لقا ا

 دج ل هاف روض كيني وكء إب رقاد صنت اصح دعب سقي رو كسي سار كو ورك سود كوب روش مح

 تاك داناج ايلتس لع مارق تدب نادئاغرصتب كيد نس: رسم اكس د م اهنا تصرخ كت اخ

 ىبرقلا ىوذ سمخ

 تس لأ نا« نت قش .ت”راصمس رود لج تسمى م 3 اة رك اف التخاك ل يلا

 نص ها هوو وا لارقل ىوزم تقر عاتي

 سوك رقلا قوز ءاينغا لا( فراعم )حس 2

1111117 
 يانج نئااينمر قرتشت :احو رب بس البي فرص ايكو تاس وب ”تاقو أبيع ارسوو ءدارياو تبرعت كس آل ب مالسالا

 نق دروا نإ د تما سوو ءرشلروا كدنمح ١تجاع نإ 0

 4 جير كزإ>



 مهمل

 مد كيلالج شف كلامج 0 ٠١ هراب (8) لافنا ةروس
 (ىطرت» 2 -ج_لوقنثوبب قس قلة قتق قفاش م ا ءاكمكس د مدقمري لورسوووكن اراد مامارجب تم ايقاح

 «بئاج كيا لون نكس لاا لإن بارعا سويتي نك لم ةودُع «ئوصقلا ةودعلاب مهو ايندلا ةودغعلاب متنآ ذإ

 باقم تزغ اريك د تك اايندوكايند لا لم لبا قم كس ترغب رق و نتا ست جانب تل نا اين

 - ةتريقب لن قتل ساس ىضنقا ,ىوصقرو اع بيرق

 انتج اجانب ىتهدئزوك ابد ودنزوج ك- ةساجوجتباغتإب ب تريبل هي لكؤتل خلا ةنيب نع َكْلَه ْنَم َكِلهَيِل
 زملاء نإ نق زف اكس لالا و ةسرسرو خس هناا انتج اجانوم ىق كالب تءااوم كالب تجدوا

 دارم تائضو تكألباب تايحو توم ونترك ل ليدارم قتمىرج النك ل [| تل تايحو توم لاب مكب بلم, لو

 ةررفكو كرش توضروا جس نامي او مالسسا تايح ونتج

 اكون ارسم, لاي كس مك وصقتلا ةورعر افكر وا كس لاي كس ايندلا ةودع نالت جايك ياتي .شنقأ كك ذاحم ل تبي نا

 روا ءامتر يعل حس ديب دم ب رانك سدد كس ان ناريه اد اكرافكروا اه بع رق تشي ديدوج امتي هرانكل ا كس ناديم ماقم

 نقوإ صدر لراس ناالسرو نيرتع_اقاع رافكه واخت ايكا يكا تكد هج ب حسبو كل فاق قراهتاكن ايفسولا

 نارلسيس_رابتفا شاك: لقي دصقمسس نايبك كئبرشتفلاءاققب د لج "رانك دانك سر دنم ب لصاف كس ل“

 امنت 1لدرماظب ناكما لوك اكذب ناج قيادككب نسي وبا قرين /و حس لابج هخ رمي ديد قو ميب# لك

 ةؤغذأ ايتها اوُرْلْذأَو امنت الو مهياتقل اَوتبَتاَف ةرفاك ةعامج ةَحفمُتيقْل دوم قولا
 اونيجت اوقف مكي ايف اوم اكاتتالوةلوسرو هاوتيواو نزنؤنت فني كَلَمَل رمح
 نياك اوْوكَتالَو نوعلاو رصنل )اب 8 َنْيِريَصلا َعَمَهْساَنِإاوُرِيصاَو يكتلو و مكتوف 0

 ىتح مج مِجْرْنال اَوَلاَق ثيح سا 0 اًهِتاجن دعب اًوُعِحْرَي ملو مهَرْيَغ اًوُعَْميِل رمِهراَيد ٌنصاَوُجَرَح

 نانلا َنْوْذُصَيَد ٌسانلا كلذب َعَماَستيف ردهب ناقل انيلع َبِرْضَق وَْوْوجلَرَحَْتو رْوُمُحا ترف

 نظْيشلإمهْلَنسَرَدَأ ركذا و هب ْمهْيَزاَجِيف اًمْنِع طوي ٍءاتلاو ءايلاب َنْوُلمْياَمبمئلاَو للا ٍلْيِسنَع

 + يعل سير رانا الا اسك ماسلا 3) ىلع مينغ اب مَهْلاَمْعَأ شيلبا

 كلت ٍديس كلاس نب ةَقارْسوَرْوُص ىف مهاَنآ ن اكو ةنانك نم 2ك121ج(3 | نياَّنلا نومونلامكل بيلاغال

 ٍماشه نب تراحلاِدَي ىف ذي اكو ةكفلملا ىاََو ٌةرفاكلاو ٌةملسملا ِنكَفْلا فلا اال دسم

 ْمُك راوج نم كَتَبَ لاخلا هدم ىلع للا هلاؤُل مسا اًبراَك 6

 قلللا نيد َنْوَرت الام ىدأَِّإ قي اَِْلادْيِدَعَمللاَو ْيَكِبْمُي نا ملا فاَحَأَفإ



 ٠١ هراي مر لافنا ُةروس انك مدير تانالج شف تل ايَج

 متحكم 7 98 5 - ا
 مدق تيان ك كس لاق حس نا ابدع يكن حل تعامج رفاك ى راب بج اولاو نامبا#ا : "يجدر
 سار وارقلاء وم بسيضنىلايماكل ببال عوف ورك اعد كك ررضن حس كارو وروي حس تركى متل دوا ءامك دش ىف دب ومر

 « لة اج عكاذوم ىرابروا ل اجو ديب كروكر دتا داب اذ

 نااروا عساس نولاو ل ركرص هل رؤ كس تنناعاو ترض ذ وام كعب ءكع د فاج تاطو تلون راب

 ان فالتخا له لي رواوركت مع اطا كل وسر كس

 كلل توم تس اهو( ناءاسو ناش ) وكن وكول وب سارا كل كس ف ايي وكف اق خيسا تس لورعأ تيس 7 ةاح من بج

 كتستقو للا من اهك فس لوما ف ( ولج لبا ورك يك اهيك تس نلا بسج ) س آس ئركت ولو ورعب لس ككل عن كس كف اقروا« كس

 ىلاو كاي كس رواء لاطركت منقول ؤفوادوا «لركو وأ بارش ( لي ردب ناريم) لك كبج 42 لوم لل ىلماو

 دس دل هوكي وجروا لإ كورس تءاركس كلاوك لوكولوو روا لي رك فير خت كى ددابب كرام كولدوا ء لل تاهجباكن ايوا

 بجو رلو ا يوكك قو لا كآ درلصرورض اكل ادقلا« جس داس كس ءاتزواءإب( هل اكس ارشلا

 اوك اري فس اج زك سس لونا رلسم كت رروص باباه ايامك كس رك ضشوخوك اغا كس نلا لي سور كنا فس سلا ناي
 روا» ل اوم بلان لوي مت آلا بك ناروا ءاومرشل دنا اكت دان سكب قى و نادك ا بج لال تم تو

 لاي توصى كك لام نب هقارسرادرساس دقالعىا لأي كس خلا نا اوواو قنا اكددمادابت ل لش تفرط وك ( رك ي) تانك

 كس كب اعلي دوك وتشرف ل سما روا ءاوبج لباقتم اك لورق اكروا نوثارسم ( ش) نوت اب لوأود بج روا ءاقإبك

 تلاع اوك: متايكابك سس ملا فس لوكرشم بج رول افق لب دختاب كح ماش نب  ثراحدجتاباكس نا دوا ايكرجج لؤإي كلا

 لاما دول دوك وتشرف شرك لح ساء لوم( روزعم) كرب سف ركوب قرابق ايد باوج فس ساما ول وب نس زوجي
 - بس الاد غدا از تنفك كبادضراوا ءاكتس دك تالي كش هرك ب كر م 10

 مي يا ةنف ءةنف :؟

 «ٌلَوِد حاتم لاعتسا ينفو برت تكة لوو «بداعتسم كل كس ةلودرما 0 حيراتتا مكئلْزدوركترُف :ٌنْلْوَف

 دامس املس لاو لو خت كاع للا تسر هت اسك ضب لاول ود

 تا[ ييراتسولبط ءروبنطلاو دوعلا برض ُكاّيقلا ءانيلع ٌبرضتو :ّنِلْوَق
 ا 5 2

 -لايدنايلاوتاك تاينغملا ىراوجلا ةَنْيَق (رعاو) ءناّيفلا : لوف
 5-5 0 رودس

 ده اسي لاعفا وثقت قاس قلخاك ا ءِرذَب : لوف



 مدد ثلج جشف تزل اني مو ١٠ هراي (م8) لافنا ةروس

 4 ف نر كفيت ىرداهب لكننا قلم «.ةعاجشلابم هيلع اًوَنديَق ىا كلذب 3 اَسَنْيَف كَ ق

 و

2 
 تايابوباوآ كش

 ججفوولفل

 2 ايباد آوورواء لو راج قد لقا ٌثري لم للسكس كك وك[ فالس ةئف متيقل اذإ اونهآ َنْيَِلا اها اب
 لباقمس نثتمك يس ناشناك لام كدب 127 تيار ليي حس بسس قروض انكر طوب تتفو كس لباقموكن جيو جسداج

 لزيت فرتسس للا م انس ليون نك رمل م كب نا ديم ريخإ كس لا لتي جس لاالققتساروا ىف تبان تنذو
 نوبرم ل نريختي اف زل كس قد تسب نفد ضب كيك لكبر ذك م قل امتدح اضو كن نك وب شت تروح لاو
 ردا كس نا ترجو كت رتل قوم هداي زوادخت كل وف | رطسصركا ارواح ررجوتن سس ترث فرط كثار تيا كرس ود جس

 نارك تاب ربا ع تع اطا كل وسر كس لارولدقلا تينادب ىرسمتء جسدي دارنا كدشلا جول ادلب: تاب رورو بت

 للا شب كتب نا ديرك قرورض ليي ل أحرج تع اطاج ركأ ج قرورضتيياهن تعاطا كل وسرروادثلا لي تالاح كلا

 لب لكي تيا لج جس قكرم ثععاياكى وركعتس دم كدتلا قل ىلا رفان ىو زوجت ومب اه لاجوءدنجود تيمنا ك

 نوب تنك تكل تالاعملي تميادب ليدي دوا« كس ابك او ىرابةروا كس ةاج دج لدا قت للا وركن فالتخ ا لي

 وزر كرس حس نووكول'””يارف ذة

 ولن لاي دوا (و ثلركمج نش )ولم اكعتس رص قلة اج كة توف كدلباقم حس نيت قس بج مك نورك ام تيفاع تس دفلوك

 (داهجلا باتك ىراخب حيحص) تاج كت ياساس نورا ول عج مك

 أ ا هن نكس دج سد نكاد اكربتس يان فكس لعارم ضن كتل

 هش سوم ا اوك لكبح لكني شم سافل ًءائر وا رطب مهرايد نم ١ وج رخ نيذل اك ون وكت الو
 -< ا داجايك نحس هوييش ل اوك فالس لك دجت اسكس رورظرف

 اب ىرزكرتل

 قفل بارشروادورسو لن كركي لت اس لاي رثولىلاو اجب نساك اقلك حس ناش سانسكار افك

 خيسادوا دارت ترفل ياروا تلوشو تقاط لبا دي نا كت لع ل تار يرقروا دي جوا جسداج ةساهس لفك
 جاتك قارس روك لبا قس سراج لعب[ تس رامي ةروا كح انج بعراكن اماسو ذاس

 دعاو هوروا ءكس اي سوم تانيباد كنس ككل ك لال «وج دنليا فت كف اضناو ند ديزل يقلك كس داغك



 ٠١ هراب (8) لافنا ٌةروس نكلتل مددج كيلالاج سف كر انج

 دلو[ ئايندالاو ف اهضاوكمير بك فاضفاد قتال حنس اجايدرك كا لأ شايد كك ميثرصقم اج تعامج

 لاقت اكساس قد تنك ري ققروا نامي فس دقلا لاب اناج ني دبا سنك كتاب ءاجايكينشك وناسي 2

 وج كاي لكل رصتت»رابقوم كزيكاي لي قالخا ابكي

 3 3 5 قع تع ادب ب

 انت تذو سا لاحوج اكل وج وف كرافك جس كل كس شيب روا هس قل كس ن آت كك نام ىلا تهيادب ب

 4: ل جهل ةررط كك قي ال زج دهتاسكس ناكني كس باارشروا هس ذاك لقا فروا هان بلس لنآ
 ميل اطيب حس موقت ىفيادوخوكل ويه ايسكس نر فروا« لإ تلك اب نششار هداي نحس هدا زاكبءارشروا ل قروكو وتس كس كرش

 رم دكت ك- ك- ل انولتكاك قوش كنا شداد ذب حس قب دك ديفين ىف اهودك اتوب لتأسكاب لي فس دك

 نمو دس اغار ع لول ثا ناسك نا لاخا ىفب وكس الكس قير ديما ايل نلا موق سود العب

 زادثاروا لامح لاه لكى تايسرم كس نا ةرخ تروا بكتاكن اي ءعس لاثم» زاج كا وواوب بج لش لاي هوك ذرج

 فبات لش نلا لو كتب دص تمس ناك يان هداي دس لوقتس ايخ ىلالخا اء انك جامي د لايارغدو سولت

 هدب اومكس لت اخ كس قدرت خب وردا حرالف كت يبن امن ار ظن ثس لادك جس انلد نقي كاين دريت سكس راكم تيان

 ادخل اتوب يي رصقم اكتب لكنلاء جس هب بس لاب لاى تييئانا حاف كيارظتل ثا نا تقيقرو رك سبأ

 زوار عزل ناتحرم درواوم فرصتتم وق كنا اهنتيب ساب ايكو كل كس وفاسناماتيكي وج لت نكت ذاب اه

 0 هى وقتي طروطلس راو لقاسف نلادك جس تميادب ادب كنا ةرقوكن اهيا لبا ب« نيج 1 نر تسود مالغ

 نية لوو كس نت ندعم سس هذ اينكل امد اج ىفب ا كل يد ص اقتم كي ان نارا

 لإ كسلا امبارك ع دز كن ون اههسصرك ل # لفات راجت اننا نايف وا بسن كس اتوب مولع سس تاياورر تس

 ذا لقبا ركو تيس ارى كلك ورادرس كير قرواءاج آل جلاد ء < لتتم رورض كنه ب كس اع دابة بال اجتكرصا#

 ار طرب م قعود دن كتب كح لوك لبو تقفو لامك اي امك سب ذج كس قي ترشروارورظوربل

 سك يملا ؤ نت ذك يارد كس دع ريعذ لتبين تس لاما جت هك م انسن نشا

 تس ل ئتمياور ل 05 لابع نم شارب ترظنت# يرج نا (ةيآلا) مهلامعا نطيشلا مهل نيز ذا و
 تناتركا تر اوس كا هرطخ يري نول كس نا وثاوم تاور لكك تس كباقم كس نونا لسرللدكث مربح

 تاق 1 عقوم ل يبق نو 3 روا لح اح ل لب اهتم كس رون اهفسن مت كو دم شالا لس نا و ارامج قروب لبق لع ترك

 جناب كس سادك يآ ساس حررط سا لن تروص ككل اد نب قارس ناطيخ كت ايها اس ددام ياعجت يلج «لاقروكب نورك

 هس ناطيش ءامقورطخ اكل ماعتس لس اهقرادرسا ذياكل يروا دق الع للا قارس جس اكن ةفرداببب تسد فياض اسكس لاارولا نتجت لع



 (مكدج كلج سف تزل اَنَمَج 0 ٠١ هراي (8) لافنا ٌةروس
 نمةريلامكل بلاغ الكي لوايدرلالتب لش بير فتسررطودددلايكب طخ رلئاس نافع يقلب ك-آ

 كوم انالو نقي سمتيل_ سا ءعسهزادتااكتددق اك وقير فس وفود كت كح ات يبل "بلاغ وكر ت1 سانلا

 ممذاكىا لس قتال هرطخوج حس بتاج كرك ب وكم نومك راج ىسنإ ككتاب ياكرسودروا ومد بل نى

 يو ليكتب فرط كنس ناو كرش بيك لا ذس ناطيخ ملون ى احاراببل لاكوست كسادكل وماني قراد

 لهب اتمهكس نا هس ىلا تس سءاتايك رتل لافيخ يا كك قاب تنب كتم رقلكوج لبر دب ورع

 نبا لكرج > افق ب لكك ا نم قارس دج نس ناطيش بج ركمايد تاس تداق كل ماكيمو لج للاي 6 وتشرف
 نا رواق لمحت كس ماش نب ثر اح نادج يرق كيادجتاباك ا تنذو سا اناا رجحكر نامي ر لتلك ونشر فوت سكس نااروا
 لبيك ىف طين غاري داركو كت راهركرامدي ديس لا ؟وم تس دكيكيابك فس ثراحاب اجانب ركارطجت تاب ح
 لوم اكدر واى احاراببتل مك اهتابكي ول ذقت قارس ادرس بركس اك ابك سو تح ةاريمس ا عرراو زبون

 فاخا ىنإ نورت الام ئرا ىّنإم كنم ىرب ىنإ”ايد باو# د ناطيخ قو: رركت كتيب لم كتب ناديم نادتروا

 ناطيخ( ىترلقليوتشرفوارم 0- ردد لنج لوما رج دزيج هو للتو لو رب حسهدباعم راب ب نن «هللا

 شحوج اكلم كر شسدعإ ىلا يسب ك

 نارييم كي لونج ب مث كرادمم ذ ف اص عسر اسدو قرا لم ردب كيج مل ىف تمالمول قارس سس للا وأ ىلومج ةاازوس نزف رل_ولرع_ رك قياز مات ل ملاسقل |١ تدلك ى رام لل كت ماليوك قارس شان َّل

 اوم يرش لش ماكاك دابة شدواامت ايكد تاس دابمن لايك ىلا قد تمت ىك وفادج دامب كو جايب لب لن

 سس سمبل

 تكلا ارم اتتال ل ىك ح لبث نا قت كك ولو دئام لاب بج« ايكو مات انو
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 د نيملسملا ىل ٍلوطَرَع داقتعا تعض ضمك نياق لويد
 ِهاَلعْرُكَتَ "و مهباوج ىف ىلاعت لاقق ِهَبّبَسِب َنْوُرْصْنُي مهنا اًمُهوت ٌريثكلا ممجلا َنوُلِتاقُي مِهِتنِت

 ءايلاب قوتي ' ةدحم اي ىّرَْوََو ههلش ىف ريح هرئأ ى ؟ يك اع يعانق َتِلكي دب ا

 عماؤج رح فاهمه 0

 مهلوولوقي و ديدح نم ٌمِياَقَتِب بداوه هوكت لاح نوري ةَكَْمأاورقَنْنِدَلا ءادنار
 رثع َكِْدَلَتمَدَقاَن امي ب ذعتلا َكِلَذ اًميِظَْع اوم َتْيأَرَل ول ٌباوجو راخلا ىل ©ِقْيرَحْلا َباَذَعاَوقَوُذ

 ريغب ْمُهبّذَعَِف هوْيَْلَل ملظ ئذب ىل مالي َنَمَلَهَللاَّنأو اهب ُلَواَرَت لاعفالآَرَمُكأ نال اهريغ َنوداهب
 وز 722

 1 1 ذيب باعلاب هلاُهَدحآف هللا تي نأ اوك هولَبكن نِمَنِيِذْلاَو نوِحِف لا ٍةَداَعُك ِأَدَك ٍءالْؤه ُباَذ ِبْنُذ

 5 ىا َكِلَذكياَِلدْيِدَم فيلات يل قلل اتق ادةرجفن اع ةقئاسوارردك لش

 هه ماوي قَح :مقلاب اهل دَدَبُم موق عاملا َةَمحَْرَعم كيملهللا َّنا بسب ىا نأ ةَرفكْلا

 هللا لص ثلا كيو فوخ نسب مهتخأو غوت نم مهتاقطإ ةكَمراَفك ليتك افك مهتم الدب



 ٠١ هراي (8) لافنا ٌةروس 0 (ةددج) ككلالج غفل اَنَمَج

 يوصف لأ ِنَدَكَ ”ميعيسسما نأ هللا ليبيم ىعتشلاو رقكاب ههبلا ملعسو

 ةْبْذَكمْلا مألا نب لكك هعم هنؤق نوع َلانَع زو دق انانوت ول ةاطمكشلا
 نا مُهنِمَتْدَفاَءَنْنزْلاَك وصيام مئاَورككَنِنلهداَدََِوَدلاَرَس هنو 9َنيِمِلظاْنَع
 آيا ممِهرذغ ىف هللا 6َنوفتيلِمْهَو اهيف اًوُدَع اَع ل ا ل

 نإ ة

 ةدئازلاام ىف ةيطرشلا نأ نون ُماَعذإ ديف

 مهن ليكشتلاب
0001 

 اوس لكلا مع ده حرا ْدْياَ كل ُحولَتََراَمآب ٍدهعلا ىف ةََيِي كده ِمْوَق ْنِمَنَفاَخَتاَتَو

 دهب وظهور مهفلخ نيذلا ىا مُهَّلَعَل ةنوقعلاو

 ظلال

3 1 
 نادك بدك هت اوم اكل كور اكداقتعا بعض لبي بو كس ننركذ

 تعانج دب كيادوجواب كدارعت تلقى 3 م لم طبخ لح نييدكس ناؤوكل روأاراسم

 لش باوج كس نا د ىلاتدقلا« ل ذيل هدا :ك ني دكت جو كى ايخ م اخ سا ك

 اك تاكا لص تعنص لب ار وا بلا ديرما نيا ىلاهتدثلا ايقياكو ورمي هلا لوكركادكالاع بارق

 دوار شمس نا« جس دجتاس كس اتوا تسع ايل وتي) و كس 0-0 فلج تلح كر وكت لا نا رقي

 َتِيارَلء ب اوجاك ولدوا« همك زماان ل 2 ان كك ح نارؤا ل سداد لو وهتك ا لوبا نا

 تءاضع اركراك دن حوت و 2 ركايرم لك 25 . -تحببسالامان ١ تدامةيءع فوذك اميظع ار مَآ

 رمخبوكن امك 5 لاو ذلكم لودنب يسال ترد« لو '“تالو ايي لاقاو اينيالسلاب#

 ٠ نانعإ اك ارو او رفنك ل ايلا لينا زك وانك ناوكنلا ةذسش

 باعك ورفاكري تسالاو ب باعت رواه 7 شيوخ " ءاعن يا ىاقترقلا كج هرم لق ع

 هيياوعلا ع قررا ةاررفم يعدل ل يروتسورر اك اقترلا لوم تسجد لا اني د

 ايدج« ليد لرب حس قرط وكر ىنضتتس نوت 122 عفو :لدي ت قتدوفوكل زر طيس |مولوو نك

 ملا لوج )وكتب ىك قفى دوا تس فوك ماكس ناو ح 0 )
 كح هب بس لاقت

 كنا( نشات ءايد لب نس كراذك

 روا (ايد لدب) تف كل اق تاسس نش وضروا تكس ورح ادغدارروا تراثا( < كمن



 مدي كلالج ضف كل نَمَج 004 ٠١ هراي (8) لافنا ٌةروس

 خيا ذس لوبا كيآل عت لب طمس .طباض ىاد داي آليت دج جا سكس لولبي حس ناروا نوكرف ل آس الاو خس اج( دوا الاو

 كقو_ايدركق رفا نوكرف عمك وفم قروا ايدرككالب لش شاداي ىو انك كس نلاوكنلا فس مت فيش وت لبا
 هب نع ز كيد زنك شا يقي ءلوم لاذان لش #داب كس رقاب تييآ دعت ردا« تل اين لشد انقىلاو فس كبي ذكي
 نتث كولو حس ل نا( اًسوصخ ) سس اذ لان اهيا ودرج يكرفك خس نوهت رك إو كولو تدب حس بس لش قولك لاو كح
 ا ا م ل ا
 وارى هل ذ كس ازسوا باذع كن لا ةاجاي باق لي كلب نا ديرب نا مقركارجب تكرر سبارخ بفوخ ل نس ث ةدبخ مو
 ايكو رباومس م لس لس موقت بم ( كسا ) ركاروا لببركل اع تربت سس نلا ل كَم كس نادوج كالو 58

 هي دقإ_رطح قربا كو رباعم تس نلا بآ قلو مشي دنا اك تن ايخ ل هرب اهم لوب مولعضوكي آجل رذ كح تاارالع لما تس

 دمام ل وفود تدابقتا كس قراكل اج لش دبع ضنك لاحجس لاحت لانود «ذوبنمروا ذبات يب (ءاوس ىلعر كتر زو

 هدم دسك قدهعدب وكيس آه وك جلي درك عرالطا كدب روكا بآرك تدوص ل باب( دم ملت وفود اكربع تق ) لوب
 - نايف سكري وكن لاو لس رك ت ضايخ ىلاحتثلا « نييك

 جرد دوم هرمرةم هد 2-0

 ملم الاودي ب ف ذح لاء جس ٌبلغُيو رواه فو ذك ا: ك(لكو تي نّمر ملههداشا لم تا يلقي قوق

 جاب دكت لالدميكح زيزع هللا ّثإف

 .ةقفقت دمحم ايرّتْرلَو :انْإوَق
 ذإ كلتا جس تركت الدهب نت« ىفوسقي ذاروااتركتلالدبب لابتتساو لاعدج جدغيصاك دام هارت

 -<س تاقانمل مي سولت ل وفووا يلا جايب درك م قس قت وك رداضم

 جس لات افانم لوك م سولمت وفود ذيلا جانتي درك ب حك نضر وك رداضم زل ينج

 تمكن ع لاعس اورفك نيذل اب .ت ةكئالم ,نوبرضي# «لاح : وف
 .ٌةَسّنكِم  زوربءزركءا ذومتت ست ,ةَعَمْفِم ,عياقم قوق

 جه راشا فرط كب اوج دق لاومليا سب ساهل نولوقي : لوف
 كيالي شارت رودس لئن لج رخأ لب اثنا فطعيي رواء« < َنْوُْبِرْضَيفطعاك اوقوذ ملاوي

 -ح سرت قكراب روم راقب اكرظضاحروا باغ لمرلمج

 «تكسوم حقو ضارتخا سوفوداذبل عج قدر كتمحارصف_ م اذعرتخم ايدج فد نولوقسي لكي ت اوقوذ :(يإَو



 ٠١ هراي (ه) لافنا ٌةروس م مك تزل الج شف( اْلَيَج

 اًميظع اًرها َتِاَرَلد_م العرش« جاي درك ف ذع كك نس ركب انوكتييجو تلنكى كى نوب وكب ادج كس ول

 دهس ايدك ماظل

 ك1 خر لي لتس جو قذر كف وذكر ارتسن وعرف لآ بأدك لة هداشا لش لا ءالؤه باد : قوق

 ب قد آم زال مشرفا كس بش لابي لاو توازي اكدت ضارتع هند مانت نس مالك ذبل

 نايمردكس دج لشي لاوعس بادجاكردقن لاوس الكي : اًهلْبَقاَمِلةرَسَفُماوُرَفَك ُةَلْمْج : قر

 ل اص انباع قري كلب كس لق يك عسي با ايكايال لصف كك رصقم سوم هلبق نم اورفك نييذلاو

 وم ناو شارتخاوجب لأ لإ

 -ج ما ماقتار ةمفنلاب : يو
 اغا ناري تال احر كن لي دارمي ناعم تارا ادار مح مهسشاب املج هراغا لس لا ْمِهِماَعَطإ : نْإوَق

 (جاورالا حيورت) اكل لوب يضرم: تالاعر اك أت تطسيغرمتمالام كك نوتذلاردا شرق ير

 رُهّنبِلِغتو مُهَنرفظت ىا ُضُهّنَدحَت : لوم
 داني دازم كارب( ليت ليكتب :قلْوَق
 ته لاععس لورد( لوعفنروا لاف ُب) ذوبنم روا ذبان ةّيوتسم لج هراشا لي لاءْمُهَو َت َتْنأ : قوق

 جا د جهه لس ع ب ب

 هع
 ناك ون السمح زين نك شو ادبي دم نق زم لين تبين , خلا ضرم م هبرلق ىف نيذلاَو نوقفانملا ُلوقي ذإ

 ر امك تري نلاروا ىتاوخر يش كل وف وفسر ماب دج جس ايكديك سلوقملشادي قادت لا ار ملسا ىكن ل لول كح

 قراعب لح شرق ن السرب لاي ركن اولد نس نا ش وج كس نبي دوك راجي نا"مُهْنَيِد ءالؤهرهّرَغ”تايكابك

 لاء ليك لردع كس توم فس ناونج شجج كس نيد اكل هرب نا ليث ذب لك 2 ندرك راك مروا

 -ه لكم طبخ لق يار سس اب دلي ري نلا لوف ايادي نسى ا كي اشس لم انج كنا لي اكرعم

 تتثففكرافكن فكل فاطم بج كب لاقي اةئلاتاننتت س اين نل دقلا رب تمر عت لب ماع ىلا ن نبار يت

 هناك رشم ا اهكو هس رك كمر كى وف راسن ورفاكروا رن ورفاكر/ وفا دلصف# لات لوب بيرق

 دّثلا ل باوج كس لاء لين سس 1 مح ةسططوجوإب هسدادعت تلقي الوعر ورشي ني ديا املس 76

 ليلذ ووعردي جي عركلكة يرفض نثر يكح زيزع هلل َتِإَق هّللا ىلع لكتَي ْنَمَو”«يارفذ لاقت

 بج # خلا "موق ىلع اهمعنا ةمعن اًريغم كيل هللا ناب كلذ”ءع بلاغ بسم اقترثلا كوي اتوب سيخ

 تي آل اءاترك ا يك كباس تقني ات لاشا لاند وت ريغ وتضكشاررط ريو كيس آيس مق لو كدت



 مدد زم ج شفا لانج 2 ٠١ هراي (8) لافنا ٌةروس

 نلا موقووروا جس اترك و ذيم سيتم” ا لاقت ري موق ىكبسحب كس ب ناوناقماعاكى ات لاك جايك ا يكن ايب لي
 نك نع اسكس ناو مهشمروا تس 1ناري ركاب لكلا ةسايحب كس فرك واركشاك وتمت لادوات دق كوتا
 اني نات تمقنوو حس لور كش ني ا ىلاتدثلا قاس رك رة اهب كد رك ريت كر ايت ذادن كرك اجب كس

 وتوك ى ركاب كن وتمت ىكشلا بج ىف لوم دقي حس نااروا ناوكرف موقت جس ايد لدب لب لاو زوك وت نلادوا
 ايي درك التنب ليي نونتبييتموكن اكس ركب لس نااوك وتم نا

 لوك < ناداياررف لكن اييطباض لوك ك1 تق اطعا ذىلاقتدثلا خلا ةمعن اًريغم كيل هلا نب كلاذ

 تتر دق لاث ساروا جس دوج وارامت وتوج تمن لبي حس بس ناتو ايلاركأ لقرب اعكر ف وقوم لهتعا ىلكن ان نكد

 ك2 مددكب جال ردم اطع تلو لامك سر هم ال نبت ريتا ب كتر تير يتق رار مس ىركمعنص بيجي كش اش جت

 - توم ما ىتدوج و اراب وق لأب ررظتنيكس لامعا كيت كس لودنب تنانارحاو تاءاعنا كس ىل اتت نترك ء لل لوكا شدوا

 ماقوكتصرو تنل ثدلا هد ود وخل تطل ذو مترو ردوا ناياعلا برك لاا ل تترو تنك اقت نت

 20 باو كتشف لا تس لا لت يسد تنل لوك اقتداولم وقل ايكايكن اهب ليا تيك لا هطياض يأ اكس د

 تييدارمعس كسدب 2 الاسف وورق ريغان وتس اوكار لاري وك لامع اروا تالاح ةييساوو كيكابسج تب

 بج دعب ل سوم لو زيم سيتم كدشلا كريب سكر ايتخا تالاع سد دوا 1في لارا نا عا ع

 - تس اج وم الب لم ل ١ مداخله ل ل1 قيال ميرا

 سر قلخناي ىلا نوكرف يل ردا شيب قرافك نم * األ ب تايآلم امرا وص وقوج ايكوم مولعم ىتكيي ع ليصل ا

 كرش بس ل بس للي تالاع عاد ىكستتو كل يتقيلاقتمثلادج دكا كليك جس يان لا تس تيب

 قي فس نوكرف لآ: ككسوم كب هس دوا ريل د هداي ز حس همي لي لاقارشروا وبل ليا كولي دحإ كس تاءاعنا نايتس ذاكو

 ليتم لس ناوج تك وم هدامآ ب تفلازتروا لب اتم كس ففلظ فقلت نكرم ترر طري دورك رورشرم فمك حرررط عروب لج رسا

 يا ىكذ لاعتشلا ةكيدلا فرط كلاي هي مت الاع تيسا ذس لوبا ديب ذك لق فاضا عت تيماهن ليا ل مارت

 الشع لارغا كتي اوتيل م نادت سكس سا نايات لرب كرش رك لكن يكرشم عررط ا ايد دب تس بااذعو تقلل ت نن

 يحد لوكس ئاورد كس ايندو نبي دب نا ف ىلا «هتح ىو ريغو م كدثلا تيب ءتصدخ خاتم ىذا وف نلامجسب قر لص

 هف_ان راجت سكدلن إاهتانكس ذك نحس قتنالسدلفاق قر اهتاكى ل ابج لي كك تيب اددلايد عر ورفوكل راجت كلا لاين

 جس ىلع فايالةروسرك اكلت ةس آس ايماكروا تس اج لين ناتو ماش

 س نافل ندا اخ اينالا ديسك وم سب ينكر قو لتج لو جاطع تنتبظمو سن سابا كس نيد

 قرع دادأ قت تابساك ىىلاقترشلا وب ثوعبم



 ٠١ هراب (8) لافنا ٌةروس 4. مكه تزلج شف تل انَمَج
 هس ركع سرووكت الا يساره رذ كس ىاروا ذكر دقروا ىرا ذك شكت اءاعنا نلا كس ىلاهتدثلا نس وكول نارك

 ند ركام دنايشحو ب لول احب لاو ف اجد ناملسسرك و جو قرلص ل َيحد رك دنكو دايز وكس لكي سابع كح

 ركل وناس ابك تمدغ ل نابت, كتلك نري نس هكر تاو ب آي نوفا اهب ىذا نامبسهك

 وك وتم يا ل ىلاعقتشلا لب جت كس لا ءالدب لس شي رقرافكا كن تم تالاع» هوي هل كود تس فوج لاو لي مرت
 لركن ب يمال رج ا ذوج رواء ومر اوخو ليل ذ قك ايدول ب ركل يدب: ب تمروص كم اقاوم اعنا ةيساروا سوت

 راسو قداس د تاكوكتسالبو تومان هس لوادي د ذا ىل لت

 :هرب عم تس دوب كيد

 كح هال فير يدي دس ل اقاقف أ ء جس هراشا فرط روبي عسر وطئاخ لي تيب آل ا «ممهنم تدع نيل

 ناقل سول [ىروي كتبدح في ادوات ايكءرباعس اكى ادد ن روان كت اب دوار دج ناداتاكس قت نا هيي حس بسد

 راهم ر رواه يبرق ذيل تبن كنك لووبب بآاككتس تي تيقح ىلي »زين « ليجد مماق تاقاعتر اوك س

 ردوا غلطمو كمهلاص قالخاروا لا ديح وك اشعر وا العكس نوط آد د يي رتوكبءاتكل با ( لباقتلاب ل نيكرشم

 مق كن اروا تلاه د نآ بيا كت جسرا افي دج تسمو ىك نق” نيد تعاقد ديت » ب ويمارس داتا

 2 ركزإب ذاسس لونامطسص ف انعكس تيد وو كك رصقم لا ساي فس ومدن بايماك عرى دير نياك تتر شيلا
 كيوتو تشكن ايمدد كس نا لكي تس مالساوج تس تس اكرئوكى تو ادع لاري كاشلا لب لوك لكس ترد زو لوا د كبك اكن

 شارد لص ر لكي ص اسري لكاتلا حس وليل السا لاسر سود هروأ ليرتكل_ - ىا,سق لركاوب بجوم

 3ىلوم ع اوددب كتب بج ءامت اي ا جاع ن ايعرد ك- نرد في ىف دج ستوت روم ووجوب كس قود ةدياعم ل اتاك

 فالف تاققال كن ادت بج نايك درك اخاكك ير ا ثدج ىن لبي كير قلكاهق لايخ اكن لا ل ءادتبا

 ياوكت قاط لكم السا ليبي كردي كح شي دنا سا فس لوبا أك زج داي زروادسح شت آى نا ةنالك
 ىب تلح تسلك كثب رقوج ) فرشا نب بكر ثيل كيك اكن املك غاي درك توك وشك ن افلام ىف هس دانب هن ورطخ لظنتسم

 ركب شم زيك نابت فس سا لاب دوا ءايك تدوخ ( حس رتب سيب كل راك راب كيب اكك ذر آتاه

 كح راج نت ةرباعم ذ# عراقنيق ب كينق كس لول دوببي « كش ل م نس وكول نلا ىتري لا ءايالد لج كم اقتغاوك يرق

 ساوكن ا خقق أ بج « لت ىلاج حس ماكى كلب قب اج ب درك رورش انريكي وك اقرت ن املس نا فالخ
 انس اخ لروا لت تكول او نسم نس لت« ني لكثير قير كد كو لي بادج فس لوبا ذف كت مال ب تك

 - لإ ةدء كوم كاك هي بتكس ة آل ئلب اقم داع بج و نس اج



 مدد كلالج ف كنَلاَنَمَج نذل ٠١ هراب (8) لافنا ٌةروس

 :ترروص كف رك وك ةرباعم

 كول هاني ترضخ[ ىلاتدثلا ل تييآل اا « ءاوَّس ىلَعم هيلا ذبناف ةنايخ موق نِم َّنفاخت اّمِإَو
 اى كرك كج ايكا تب اى دحتاسكس تيمنا صاخ كى دنباي كورباعم لع سس قالت عفد ماكي كن وفاق سم
 دك دنبي كورباعمم تكي رورضي ل اجوماديب طخ اق بع نش .تنايخ فرط كى إل فسر سود ل هرباعم تتذو

 ل ليكم ادقا وكف الخس ىلا نر فريف كس أ كاع الا كو باع بيرم اج كيب نابل بكر ار وتس

 220 ابر لبث لاب ةرباعم با نايمرد 2س رامروا رامبل 2( داتب فاص فاصو ف للام نر فاكس ب تروص

 نار ف كا« جس لاب ىكب ا هرباعم مكس دن لن لاف لما هدو تساجدبج وكلا ىت ايو جس وكمت ملت ريبج اكورياعم

 نيبو ُهَلْيَب تاك ْنَم” لاختي درارقل وصا لفتت اك يكةرباعم ىئاوقالا نان كرمالسا ذيب ب 1قب طم ىلا

 توم ورباعم سس موق كك ج) “ءاوس ىلع مهيلا ذبني وا اهُدما ىضقني ىتح ُهدقع نلحي الف ٌدهع موق

 فرط لكنا سوم: تتكر ظوكى رباب دبع اكنلا ترد لس دك اكد بعدي تدوم قد كودباعمال ساي

 لبن تنايخ انركء ارا كتب لوك م لباس ساس اك دج ية دباعمدختاسكس موق كسب بلطم ( سد كيدي

 ىكوو اجا كلب نق ىن لورفاكن و تنايخ وياج دكا« رك تنهي وكولاو نسكت يخلع ثار واهس لثأد
0 

 وكل ونارلسروا جس اج كت ظ انج كق وقت ى كي *لس ناو اون هذ ركت نايك ف اضناو لدعاكم السا ب لا ماج

 دل ركش فالغاكس نا ىكىرايت لوك يي تس دك باووكد بعكس حاج ايكدن ياكل ا لي لب اقتم كس نا

 (ىرهظم)

 :عقاو بي ليا اربع اهيا

 نك مقلي اكي داعم ريا ترض ها لس كنار كراع ا ل رجا ماما ءىلاسنءىدن «دادوبا

 هلت عب م اعيم كورباعمءاتهرباعم لجان كل ك- ككتاب ضاخ يأ تس لاو
 تسد اعمل هدياعم احلي داني بير قس موق ى ور لب ناءاسرواركتانيا لب مايا كس هربا وم لامك ارمادا ذس

 00 در كيا لات ردع تاور راي لال كي واعريما ترضخ بحب تنذو ىلا نير كل يدرك لمت جاري نش

 رك دي كرب اهم( ةاكاقيب باطما 1 ”ًاردغال ًءافو ربكا هللا ربكا هللا” < راكذورقأي ترو زب داوي

 ملك جاع اموت هدباعم كاني انس موق راك رفد َ يآ« كس اه ْل كد اىذرو فاظاكلا كسا

 ذرب هاف و انراط كا قاتل راس رياح ترف ليوم تروا ليلوكورل لوا ف فاكس نا

 -ايلالب ل باوك وفيا ىأر ففي واعمريماح - :ك يلاىعسع نر ررضت لاو



 ٠١ هراب هز لافتا ةروس 6. مدد تل آلج سفرك نَمَج

 :تروص كت زاجا كف كلمن العاالب
 رواج ايد تاجا لكس ركل متن العا الب لي تروصليبأ فرص ن وفاق ىئالساركجس رورض في ناج كتاب ب لابتي

 هوم ىك لاو رراكد ارت اععرب روط رصف الغر امج فس لاروادم اك ث ةوكو ياعم نالعالا لئسفلا# لإ فاك جس دو تروص»و

 فالك سا ليترلكب نيد عرالطا كورباعم عي نلاطمك الاب روك تي آتسا مترك تب لاى رورضبي لت تروص للا

 لري الف -# ضرك قمل ثحارذ# مدس ابن ج_ابدج لص سك وراي نط

 00000 كور باعم عب لضرب نس يآ فايد ةيالعوكربي دح رش ملءاعم كس عاقب بج ةس

 مانقدو مكاعسس ىرورض وف لنا انامل هدئاف حس لانا ةدعات ساري توم كلم ركل نيلي« درك اس جيك العا الب دل
 ىو ىلاورراكي ذة ىت لن نت لن ررظت ل يس دامت تاالاح

 ال 8 نوُرِجْمُيال مها ُهوُتاَق ىا هللا وبس مس ةوقِبساَورفْكْنْيْؤلا ذمحم اي ّنيَسْحالَ ردب ٌمْوَي َتَلْفَأ نميف ُلَرْنَ

 ريدنات ىلع ّن َّنأ حتفب ىرخأ فو ْمُهَسْْنأ ى ءا ٌفوذحم لوالا ٌنوعفملاف ةيناتحتلاب ة ءارق ىفو ُهنْونْوْفَي

 ا ! يه ملسو هيلع هللا ىلص َلاَق ٍةَوكْنِومْتمْطَتلاَف مهياتتل مُهْلاَوَذِعأَو عاو ماللا
 5390و 2 ب توبه , هللا ليبس ىف اه ىنغتب ردصم ليل واَْرَنِصَو

 ؟ودعوونااَوَُدَعهي هب َنْوْفَوَحَت

 3 اوقفت هملول ةوهيلاوا د نوقفانملا مهو مه رذخ ىضفود ننكر اذك

 رسكي مال اولا اوتَْدإَو ائيش هنس نْوْصْفْنُم نمط :اازج ٌرْكيل قوبل لسن
 يِيشلا ةياب ٌحوسنم اذه هنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا َلاَق مهذهاغو ,اًهلحََْف حاصلا اهجتفو نيسللا

 وه ياو نم العلل طبر ىب ىف تنال ناتكلا لعاب طوصخم ةهاخشو

 مضي دي 3ِذَّلا ا ل ةديرُْناَو لعنلاب هميِلعْلا

 0 : مم َفْلآَوَني َنْوؤملايَ

7 
 ءىكرايتخارارفدار ل ردب ميل نس نوت لوم لزان لي داي 4 نيكرشم) نا تييآو نما : يو

 حس لادروا تلك رك يبتجاع وكر ثلا ءكس لن اج لكك تس( ذكيا ك ا ا

 هدروا ع فوذحل وا ل وعفم اك( ٌنسبَسحسي) اسسها اب (َّن (ٌنبَسحي هلز لي تءارقكياروا« لت تع لكري 6



 مدد كلالج شف كنلاْنَمَج ند ٠١ هراي (8) لافنا ُةروس
 كك لب ح ناادوا متل ىا عدت اسكس يزقن كم الروا قفكس هزمت هنأ لم تءارق لياروا < ْرُهَسْفنَأ

 كا خجل كدت (رايت) دا ( هاور) < ىزادنارت هو اياءرف ذ هتف ترضخ ومكر ايهم تءوقر جبر ورقم

 وال رافك نمو خيسادواكسدثلا ميلر ذك لا مت( كح ءانكر لوبكل م تءاركسدطلا نت رد ص ( طاير ء#فوحتأ

 را تل اجب لب مقؤكن لج «نجووببب زون لانه ونروأ وري نا تس« ىو ورسود هو العكس ناارواءولسرك وز فخ

 رك ءاكياج يكن مكر وا ءاهتروا كياج يدرج اروي رول اك اوكم كورك رخل مب تسار كهذا قو وجدوا اتناجوكنا

 قفرواهرسكل نس ملي اجو لا فرط عب ندرك (ةفي ريس !) دوا« اجايد مي حس لبيرجا لا

 رك ةرباعمتسس كارواءباجوجموانآ لن نتا كب آ قبري ويتاسع

 2 رظبرق ب يمك كس لاء وص فتان لس باّذكل ا تاي ابكذ رباكرواءح عروش فيس تيمي

/ 
 بامر ف ل قلة كن اعتق سابع نب«

 رس هدركاروا < الاو تاج اكل وهاك ( روا) الاو تحاك نا إب هداني ورك ورمي .شلاروا 2 قو لزنات ل تدإب

 ولىكتوءع قاكشا2 دايم يقي نا ؟ر ايت كلب انته لس 35 ؟هورل اح لوم كك رودارا اكسو( ح

 كني ذ سور قركارواءايد وجو ولو 1 نادحب ك- تدارصروا كريم انك ب آجل ذك نان وضرواددم قيا ذس لش

 وك ولو لس كاد تردق قاد ثلا نليتوخ عل زوج ليوكب ولق كس نا قوت تل_ ارك ررخ ى تلوذ راس

 قرابتروا ك- ساب سا لات نراخ حس مكس سا قش لوكس تسلتاب بلاغ ب مكتذتيسا هو كن هس ايدو
 < ىاكرثلا كليك ن يئس اوين رك ازا

 2 اوف دع داق ره 3 مم هم

 ل
 7 75 دم

 اوم« حيرلا تالفنا(لابسا)انلت فيي« نطبلا ةالفنإ«[ركرانخارارفوارءان زوي ءانومابر( لاعفا) «ٌتَلفأ : سلوق

 -انلكك كايا «ًةتغب ىا ُةَنلف ئشلا تلفناءانوم رام

 ا 1 5 جنح دحين هدو
 ركوب لج اوقّبَس ىلاثرواج اورفك نيذلا لواج لوعفضرب ىرعتمج_ باطخوك هيلي ب أب « نبَسحت ال :ٌنلوق

 تأرقليادواءايدركرماظ سم العر تغمس يكد
 ]ع َ 5

 فزع ماقمدتيرث يع لوعتماك ا وقبس هللا«

 مهنا ىااكومردقمما) لم تروص لا راسل قفل هز هنأ ل تءارقلياءهّللا نيقباس مهسفنا
 هتك يول
 تدك دن رات ك_ كداب ءطوبرملا ليخسلا ىابلوعفم وترسم طابر« لش ليخلا طابر ؛ردصم : يلو

 -جررصلا لكرصم ف طع ٌةوق فطعاك طابرء# ثول او



 ٠١ هراب (8) لاقنا ةروس نفي ( مدد ج شف لانَيَج

 .اَهَل حْنْجاَف : لوف
 ده لاتقل اطم لب عقر سروري كن رمد هس كة ست ارنرطوملسر ماهل اوي

 -ه ىافعم ُبرَح ايكيا تنومكريمت + ةس كرابتتا# بر حنت فتق كذب :(ييإوج

 -ج با اكلاوسديا «َكّيِفاَك قوق
 -<ج لائسسدل# ابدآ ئالرب تاذ اتاكردصم لل هللا َكُبْسَح كسي لاوس لاوس

 درة راغا كس كيفاكر يك كيس _م العر تخمب سيئ ارزتغا لوك اا ذيله لئذ ما تمر دسم يس ج
 دعس لطاقم قر دمصمرلا

 انكر شو ديشوب( ل) اًنخَأ ّنجأ شيك ىش» ديثوب < عمى ههلخالا ُنخاْلا : لوف
 دج دع لد ىو
 59ش فل

 دواس داب قرف باك ايكا يل راغا فرط كت رقيق“ ىف اهقاو ا ل تن آلا «خلا اورفك 7701000 ييسيالا

 كس كباقم تس للا ما ذبل, جس الاد بس د راج فتكتسم ايقاكرتم اكن اهيا وفك لشاب و نقب نكس لئر نس نيد تاب

 دواس لوم قراط تبي رب نا تس وحر نام اسد لاي يسارا قرب ن تلفن تس فرط لك ا ءومر رايت شيب كل

 - ند كد لد نا

 دي ءوكسركىاورراكى كج ارفترورض تتوب لا اتؤجسإو قرات توم فل تسياىإ هابي بلطم

 نلادود ل ارواورك كى فرح ئادسر ٍناماسو دسار واراكاضر ىدلج ىدلج لي ثم رجقدعإ كح فس يرسخ

 - اجركم نيا نش

 :ىرات كدب اقمك نأ
 ديلا لك تيس رماه تقور مرر ودقم قياس بر شو بت ناءاس ل خلا ةوق نم قعطَتْساامْر لاو دع

 لابي كب تال يوم ت قى دقوا وثجس ماعوكة دق كعب ظفاري عساوج لامتس افلاكءةوق لن تاج ملي

 ريتك ة قم يرش شع دعو رك"( ىرجام) ني لفنو لج لا نيشان لس وجهت ب كس اهي ابتف ضلت

 (هيلع ثحلاو ىمرلا لضف باب هرامالا باتك ملسم حيحص) دج لكى ىزادنار#

 كتب  ظوتك طرود لما رطل نق نما تياهذروار ايت لسا ب ليل ىادنار يح ضر ود ك.ف ترضخ آو

 مهلا رّدِصَلَوكلحا لتر سيئات دافاددكتلا لتر ود ىنناسو ىف لوا تف اللا نايت ترورضي كان كك
 < اكدورظ رايت كبر واذابتج نش, كين ء تكرم لازم الشر جات لكن اتقي متعطتناام



 مدد لج شف لانج 04 ٠١ هراي (ى) لافنا ٌةروس

 تحارص كى اعلا يور بحاص

 قيم ول وم تايحدبق آم وتعدل ايكد تاس تحارصر كاك ودنب تكس تأ فس يلاعملا رو بحاص

 عير قت ىلا« يبس درك ك ل بأبجسجت اكمربغ و لومي مثاروا لومي نتتور يعاب دوا نواه كش, سوكر وا 1نودايطروا نونك

 -< قآل ابي ك1 قرماضردبش

 ٍةرايط ْوَأ قينجنم ةفيذق وارمهس نم ودعلا هب ىمرُي ام لك ُئمشي ثيدحلا ىف ىمرلا قالطاو

 نافملسو هيلع هللا ىلص هرصع ىف اًقورعم اذه لك نكيرمل نإو «كلذ ريغو عفذموا ةيقودنبوا
 (نانملا) .هلمتشي ظفللا

 تابابدلاو قدانبلاو اهعاوناب عفادملا عنص نآرقلا صنب رصعلا !ذه ىف نيملسملا ىلع بجاولاف

 سن»  .اهعاوناب ةيبرحلا نُهُسلا ٍءاشناو تارايطلاو

 :صالغاكت يآ

 مكس رمان لكلاب تاب يدا« تساي ىف ركبته حس لون رايت قرم كت مولى السا كسي صا اكتب آ

 دلومت نأتي رجا دكودوا رشا ل إي نوفا طخ خل ل كب جب ؟ يح نارك لمكن اءاسو ذاس ماو روكدن
 ادام نتثهدالعس لورفاكن اه هراشا لي تأ « مهملعي هّللا مهنوملعت ال م رد نم نيرخآَو

 ريتك قراهسس نا تبلل ل كيسا كب سنع قيس رابزج نيب سوق كرو هوالع كس نا جس انج راي مقياس

 ني لئاش كل م وق ىلومدجتم نق ىلا ومآ[ تكتم يق والعكس نا ىت لن لاش وألقت مورا كج لب ا كوب

 :ىاركت ار ىك ناقش متت ونار تر عح

 يدك يس اقترب رما لسا تلالو فاص حس لا ليث نك لان تسايسو بر” با طلدج لاي لات آن ا يامر فذ تررطح

 (ىدحام) هس ايكل ايخ ذ_يفوصصلانو ل انركاريبج سين ىلانم قس ىف اب تالاك سس ذب حس هس ب لري ل كاس

 رشا ليث ل قاقنا
 اديب تس لايخ ارجو ىدب كيا كل كرو ككل نس رخل اوك خلا هللا لبس ىف ٍءىش نم اوُقِضْنَت او

 رواء« قد تاك ىكلايخ اذ تأ لا اكدت لصاحب لبي ضو اهم كس لاروا اب وم حل اض لان يكس رع



 ٠١ هراي (ه) لافتا ةروس هم 5 ا
 نيب شارل يي لب ( تررخ أ ) لابو لكي كيا ج دن ل اض لام اكل ولاو فس كررت لين هاد كلا اكس ايالد نانيبا

 0 ايا هدإبن

 مس اهب كب تالاعرلا قي ميلعلا عيمسلا وه هَل هللا ىلع لكو تو ال حنجاف ملسلل اوحنج نا
 ربك كب توم بهي رووا كوت رصتتم ينو تس عيل لبا "رت لون نيل 0 نا سوت
 لن تالا ببر! تاجا ل عمك دك را وفك كيس بير فكس نو ىلاقتذل يقي لراس ري دا لتس ور طك
 لل تروص ا وقوم لكتب كس سا لماعم بحب نكي ناغم اك وفاملسصروا السا ل يروا د ,زكو ابي اكل وفارس بج كح
 ."هللا هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح ره ولتاقو” جر ىرورضوت از ةكسلوثو تاق كن اجب سأل

 (لافنا)

 6 اج لوم تدنالدزم داي ىاوقالا نيب ىف السم

 رواش ارداهب هب سورا دخل جس اي ومد تالدام ىلإ كونا هلم لش تالماعم ىئاوقالا ن لح يدصاظ

 - خس اماناجوةرايت كك كس لا فاكتب درب اف لش ةاوخ كسل اسم #2 ولظكب دب نو 5و نجاه لو عاري

 هس كيا ل نا سام رف تانامحاوج ري نت وسرواقفإل ىف هس ىلاقتدألا لك تايآنا خلا «مهب ودق نيب َنْلَأَو
 يدي نومك نب ناواعمو اظفاحيرواو ذابو تسدكس بآددّلار فوجي ذك نت ؤماك هتفاقلل ىف كي ود هدا ذاك احا

 تايبكس نود سودديا# يايدافل ريت تفلاو تحسس در وادعو كيكي نايمرد كس نارك امر ف ناسحا

 هدير تس بس وف لبي لءاعم لس جيد زتو لوا لأ ضر كدا يارس تميصوصخ, هك نك "ب راش لاج كح تسرسدد ليا با

 يرو هداي يو ث احب فب دوب شنوا كح تس ايب كس ناوخكس سدد ليا كتلي لاس ود هيت لافود يب ءامت نايا
 وكل لوا ددعري رش ىلا مت ايلرك مت اك ني دانه هح قست فص يوكو كلوا فس جررزرواوك نيد سس لوا لي لت تدك

 م ىدت اني دانب سبصرم ناينب كارل وجوكما زج رف انس كادوا اني درك( ديت لن ردا دوا قود قرمكل م لاس اس نود

 اق الإ ا تقاط كان يقيل ارباح اذ
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 اتاري نقريط نورك ني ردد لاَيهلاَلَع َنيمؤملا تح ضيا 5 1 5- 33 2 2 نو 22-2 7 2 5
 اذهو 8 ا مهئأ ببسي ىا رمهن مصاب ًاياورقكَنْنِذَلا مال ايد متي ءاتلاو ءايلاب نيدو

 ان ني ل ا :

 ءايلاب نو مكين ةَرْشَع لاتق نع اهجعفو هاضلا عصب حضي
 لِتاَقُيِل ىارمآلا ىنعمبٌربخ

 2 220 ١َفْنَحَنلأ هلوقب

0 



 مده الجحش فكْنَلانَمَج ه1 ا هزار لافنإ روس

 ىنعمب ٌريخ وهو هَتداَراب وَلا ندب ِنْيقْلآَومَيَّْلامآتِمَنكَيْناَو مهنم ْنْيتفماَربِلعَي ف ماودك كلي ءاغلاو
 ردي ىزسأ ن نم ًءادلا اوُذَخآ امل لوو هنوعب ©َنفووطاعمللاَو مهل اوتو مكين او

 نؤئيؤملا اهيا َنفُدَيرت رافكلا لْثق ْيِف ابي ضني قول ءايلاو ءالاب ني 5-0

 اذهو هيكل نْرعةللاَو مهلتقب اَيَباَوَ ىا رجلا مكل ُدَييهللاَو ٍءادغلا ٍذخاب اهاطخم ةينّدلا ضع

 ممدذخاميِفمُكَتمَل مكل ىرنمألاو مِئاَنَعلا ل قبس نبال : آَذِفاماو دعب ام اما هلوقب وسن.

 ةرقْبِح َتوَفَح هللا نإ هللا واوا إتبع انيك اَدَع اددلا ل

 لب نا ونس نوبل او ذر ركبت ليث لع مترك «قالد قوش اكس ركوابج راذك وكن شؤم ! 000

 هك تابيساهع كلود بلاغ لورفاكرارنب كيا زك نول اون كرمت ل نر ارواءكس لج ربل ار يوسوو تس

 « كج اجانركل اقيتاسكسوسودوكل يئس سم مقؤتل انا قصر روا جس تاك انوا عاب (نككسب) نإ كرا اندو

 (نئلآ) لوةكس شاق كم هداي دارت ك( سون ارسم ) بحجر جي وجر عرق تبث للبت كس نااروا«دخت سكس رار وكوسروا

 ملامح انك وح ةيسا جلا[ لم كج انج بدو« تل كب دج وراها ب ا( اهجتا)ءايكاي درك روس

 تس مكس الا يود كس نا لكس لومؤسرباص حس ل | كر 1 الب جس دجتاسس ةقفروا_م تكس داض (اًف عض« لبي خ#ك

 يلرؤ لس زها لمي مفاتن اغ لع كباقتم كس ناروا ءوركل باقه اك انكود ت خيا نك“ ءجسرما تصريح ل بلا

 ايزو دعى ى ءايللب يدفاكل ولد يقل ردب بج كوم + لئن تّقو لا ( تب ورثت ) دجت اسكس نب باص

 تدل را اوك ونمت لي هدركك بج تاس كس ءاتدواءاي (نوكسي) لوب: ىديق لم دجتإب كس لامك ب

 ترثآ كح دايم دقلادواوم خايب لامر يقتاك اينو ركل يرف مقونصوص سا ءلس رك غلام سي لأ لورف كنتي

 تشو اكدثلاركاروا «ع روش ءادف اًماو دعب اًنِماَمِإ يروا < رؤتتاطءرو آروز.شلاروا ح.انب اج باث اكس ا كتم

 ايلذ مت يدفوجؤن توما عت حس يب الذ: لالع ل دابقس ( يدف) كس لوي هقروا نس: لالعاس مانغ

 ثلاروا هس كي دوا لاطوودلد اعكح تايلر روطل_ تميع أ ملا جا ذيل« ىلا دازرس دي وكم كل ب اواي لكس ا

 - الاوذ_ركر ذكروا يقي ومرة دوت

5 5 5958 
 ئففنَم يد كو

 او 2 ا
 ده با# اك ارتعا ليا ٍرْمآلا ىنْغَمب رّبَخ : مِلوَف

 لورف اكرارنب ليا نارلسمرب اصوحباك هس ئكىد لع اورفك نوفل سا ويظل كبت اتبع



 ٠١ هراب (هر لافتا ةروس ككل مده نا اج جغفنتلانَمَج

 تاقاوا نبل ئالاح ع سل امخاو نااكما كين هم دجقاو فالخ كب ذك م مخ لكى اهتدطلا دوا« نيج ساب عج بس 30

 ن ىتكرفاكل مب ترون وج قواسم

 توج شكل حابس لكي مادوابسرما نكت يشيلوجج

 ريقم ديت اسكس نآلا وكض علا معا اتؤتاويبب لاوس لابي « اًفْعْص مكيف َناَمِلَعو هللا َفّمَح َّنئلأ قلوه

 دس لشد انلاب موك ات دال اجو مولخ سس سك

 ! كس فسم قل ورواَُفْيَس كس دابقتا سا ردقولا لب كي قلخت لق ا تاس ثدام مكى لاتلا :

 . عقي هناب ل تسدابتلا لا

 صقور لا لمي رت مضلاب ماطخلا قوق

 ركل ديريرج + تءانك ََك كلا موأ ةرخآ ل 0 اوج هك ىلاوس نما لي ف فاشءف اع « اهّياوث ىا :نلوَق

 ميت لك ةرخآلا

 ب كت ىنةمفنرمت جارك 00

 د تتم سد

 جَتِتاوِفَت

 كس قاض انج لو كح دس الد قوشروا بيغرت نحل ضي # (ةيآلا) ٍلاتقلا ىلع نينمؤملا ْضَرَح ىبنلا اهّياي

 بحي ومس هدب دكاميبج هش تس ا رف نايب تليف كارول ةيسد بيغ تك باعلي حس كوب ةفاب ى قلاط»

 - مارق ةتقففي ب 1 او :دوجوم لش نادييصدت سدس لاسورول رجيروادارقت كر اب ىلا نيش

 0088 00 اء جس دبارب تس ني زدوا لونا آتلعسو لإ قا و ترك كيل فس اج للي تن

 قون شابك نان لا« لامايامر فذ اظتفاقلف بآ ؟ريارب كح ني زروا لوفانس [تمعسو لك ا ايكش تن
: 

 3 ب ُ

 نولاو لسا لي تنجب مناير رف سس يآ ؟ نوم حس ل لولا دنا لع تن ككل ثكىرج اظ ديهايي دول يكرهها

 ل ع اهكركل اك ني روج را ل وتتابع ىكراولل في اذ لوادي انج ء كون حس لع



 ل ل نافل ٠١ هراب (8) لافنا ةروس

 (ةرامالا باتك ملسم حيحص) و قناتك ومر انكم تت دابش

 ركز ن وناق لجلي ك_ < نونارلض رب + «روا«هرستتيي نيتئام اوبلغي نورباص تورشع م كذم نكي نإ

 كساو خسر مرق تباغ دك يث لبن مترك عج هانك نب حس دوا ضف امج لي لبا قم كس نو كتم سكن املس كس
 رصتمرك كو ركأ اوبر كح داجأب بل اري لورق اكرارنب كيا لكس سوببوسرل رواج آب لاني وسو لكس نوب

 1 أجب للي اتم كرار كياوك ون راسو كح 2#

 5 سامو ار وبظمرس قر

 نا لوكس لوقا راس سب تحتل يب تكاد نون اكرم: لم

 لب اج آبل غري وسدد هو ولك لوم كس او تسد مق تبان 201100 ]0101

 دون ارسلك يأ لبي تبي 1لبج سرنا انل اجب س لب اتم كس وسوووك وف اسوس كس ين تر صتقم اك كح

 وج مكى [ىيروا اك ايدرارق عرونح رز م لباضدلت هددكن يا ل تيان 1 ءاحت ماج اني رك لب اهتم كس

 -< ًقايدوا قراج كل كس شيب

 ىرركف يخن ىلاهتدشلا باك يك يد وي ما سود كر روض كلا كهزش كر ان تيكل رعب لس

 نحب لي دلب اتم كس لورفاكودوكن املس كيا كس هراشا للي لنج ايام رف نيب كرمت و خروارجخ ن اون وكرع ا قتيل ابي

 ود ما ميا لي ناك س ىدحكرت وثوو تجو كن اياك نلا لب نونارلسمر لي سيورشت اي مل وكلا ذاحم مكتاك

 -ت ئاتب فيارب لح

 2 ايكايلط وشنت دوم انور كترصلو نو سالي وفود

 3 تو ريش نابل تسدقاو ص اخ انها رنا نرسل (ةيآلا) سَ هل نكي نا ىبنل ناك ام

 نيس دوو

 :مصالغ اكدقاو كس ربو:

 قلخو دابج كتتفو للا ءامت اب لت كك ايا و غي روا جس هوزرغ البي حس بس لع مالسا رب موزع يب دققاو

 اجايكايكاكس اوقع اجآدجتإب ل سوفا هلم تسمين اسك داب شم قت وب: سل زان سب نقل بصف كم اج

 -ة.ابايكايكاكن اق لي اجآ م فيت قتايسكس
 كس رك يب لاماروب لكي امت لكل الح لعب نتعب شكو هنا قاس تسمن قب اطمك ىلا ر وتس ات احاج ب دعكر دلي كي



 ٠١ هراي (ه) لافتا ةروس هاا مدد تلا اج سف كلامج

 هن تروس لاعترا ىلاو لق ماع قس لوقت »اج قي دن ان ركدب تارا لك امس اع

 -ىتىلاو قش تمالك فوج لوبقم انك دابج يس آنك

 اطعوكى أ ليي حس دجد» ل لكى د قمل ب زج ياي كن ان رف قفل بآدكعس ل تيباود كس ئداخب

 دس سوت تما راق سل الط كس قتيلا الاو فس ومب لاح حس ءافكك يس تي كياعتس لي نلاء ليوم لسن

 وكلت ىلا كيلا و كس دب ةوزرغركات ف لن مكبس ىلا عقدفلا نوم: لالح جنت مما ل ملاكم اك دل العكس

 لوم شكل زان اخت لوم لاطاس لا ياتي ترضخ [ىقو

 نئا؟ تس دام ايس( نقلا موش ) قبس هللا نم باتك الول (ةيآلار رُكَّسَمْل َقْبَس هللا نم ٌباتك لُرَل

 لي كلك ثراوك لاذ لاعلان ود بحاص« لين لاوقا فلكل نرسل

 ماكجا ل ىئاوفورم اوال اوكم وقى سل اهترملا نم اًيههنوا رماه ني امميدقت لبق اموق بذعي ال نا ©

 دج لوم قر وفك ول ساب يل كل د لااب ا ذع لكي تفك 090

 اهم ) لقرب للاسم ىد اتجاه لوم ضكتاب يلج طوفك را ,داهتج الا اذه لثم ىف ىطخم وا ©

 2 قوم ىو جا لمت سد عض لاو اريج اكو م شو زا اًومع(لساوفس ل

 رووغت واتا يك لوم قفا ترضخ [ل بع ل اكيئا جايك اتم ل باع( قوم )وك( مق ) تعامل ©

 ."مهيف ةغ هللا لوسرو مهبذعي ال نا" < لدم سارت

 ريغو ناخيشلا ىوردق مهنع ىلاعت هللا ىضر ردب لها بذعي ال ناءاياجإي بت با ذعوكردب با ©©

 .اًردب َدهش دق ناكو هعتلب ىبا نب بطاح ةصق ىف امك ءامه

 3 لو ديقك سلوم شاب سريرك ولى, مهل لالح ريصتس اهوذخا ىتّلا ةيدفلا نأ وه ليقو ©

 ّناِف باذعلا ساسم عناوم نم دعي نأ حلصي ال اذه نأب ضرتعا و. يناجي دركل الح بي رقنك كس دابب#انيإ دف

 ٍةحابالا مكح عفرت ال الثم رمخلا ىف «ةقحاللا ةمرحلا نا امك ةقباسلا ةمرحلا مكح عفري ال قحاللا ّلجلا

 ."ٌميظع ٌباذعم تْذَحَأ اميفمُكسمل" هناجس هلوق هيلع لدي امك ءةقباسلا

 (لافتالا ةروس 6١ ص ىناعملا حور)

 رثكأ تس ريت فرط كف عضو# جس ايك ايي تس ليوا لبنا فس لاعملا يور بحاصوكل جن ليوان عاين
 ص رغب كس يدصالخاك اه كرياتب كت اور لك ايع نبا تمرطعح هيلو لب واجوتج كتم آهروكدن فس نيب رسم

 رولا ترضخ ؟ اج ايل 0 ايقاسس لال اوجب هروخم لب رعب لي # راب كس نا هت سوم رافركك ولوج لس رتل



 مدد از ج شف كتل انَمَج ها ٠١ هراب (8) لافنا ٌةروس

 قاعم نيرعسروار تسر ظروا عاج ايد زوجي ركل يدفاكى كر ار ىك ةفئلاتتانلتت راس تبم ريو وا يلق

 رشي كة ار ىك ةقاةئةقاكتت رولا تطحن قفل ترضخ آلاوم ريتا جاي دك شكى قب سار ى !ةنقلاتةننتت

 هرابسلط ل جشم ب يرطب اير ف لاذان باع وطب تت آري ىلا فلا رب لا ءايلركل صيفاكن# زوجي وك يب ديق كد يفك رف

 ايكاك'”اترم كي ماسك لحي ركأ ىل تشوف «َقَبَس هّللا نم ٌبتك الول وب ايكتروصكل وحك ت يآ اك لج

 لاقت شاركي يه ىلا يزقتدارمعس سال ابك كلش نايت ل ال داو ايلا

 مسد كل اط مانغيي كك لونارلس اتاك رك دادي قت ككي

 باذعلا ساسم عناوم نم دعي نا حلصي ال اذه ناب ضرتعاو” نة رفورت اعمل روز بحاصرب ىلا

 مكس بام تمت نقاذ لم لح سم ساتأب كل كس باع لوزان ودار كفل كلاط هنت "خب “هلا

 /مكل الح كلحا حراكت ذا لق( رتيكس) ىو لاو ةسد+( تبرك
 اذهل < ىلاو سوم مارتلكوج بارش قي قر عفت موكدباس دحابا ( لاو سوم مارت رتتآ ) قال تصر اريبجمك سس

 ليثك قشلاو فوم لال هرعت آس يبدصالخ «اتد# لب ايلا ساجد تنتحابا كا لكي حس فسم لاذان مكتاك تمرح
 مارتو نم آب ارك سهو للا ىلإ بارت فس لوك نا” لكي تل تمزج اييجءانكسوم لاب ا ذع بحب م لاجتسا كلكا

 سياح فاكتوج لو تكل تاباوجدنج كس لاكغا سا ةس فاعلا ةرور بحاص لوم لابس اقع نق بس ىلاو سد

 وك يوان سا يآ ليئارمت قير ظنا كل كس تلح كنس جما نيل وكج قمل كم اركب امص ب عم كس ليو تروم لن

 عطا ورث تياد اك ”ةقااذتانناقتت لابع نبا تررظحبو ذب حس بسك كس فس دكر ايلا

 ايلا رواء تس لاو ذو قويت هرم هوك

 كج كيمو« لآل مزال تحاتالاب جردتم سور كل ل هان كرسود ليا كو قبس هللا ّنِم باتك الول

 اورفك نيذسلا متيقل اذإف”انق ايكياررف لم نا سك د تاياربّلازتبادج قاختلس لعب لمة روسي تسددب

 .اهرازوا برحلا عضت ىتح ءادف اَماَو دعب نم امإف قاثولا اودشفمهومتنخنا اذا ىتح باقرلا برضف

 216 تيآ)

 لكس لي الت كل ي طردت اسكس سا نايات ؤكى ديد قا تذاجاا كيل ييدف حس لويد يق لس ل داشرا ا
 كولو ليرد فس لاوفاهلستيسس هر لكنا رف لما نس اج كشك راف روك ورب تس اجيد لج حرر بوكت فاط

 قف د لجوكتقاط كمل وجيرى كنب !اهمكس تاجا ةاقتهوايكل وصريب د فوج حس نادعب هس ساروا ةكس افرك

 خش ول تمير و ركاذب كيلاك ون رلسم ون لكك احب خروف كثير قبب لكى ىئ انكي نس ارو تا كك كر مدت شرج
 تقاط روب ناملسصركالكالاحايكبق ادن كرو دوي اكن كو نس لايضد آم كتب دوا يكل ل ف كيو ويم آف دافكروا



 ٠١ هراي (8) لافنا ةروس ها موده اج شف نرلاْنَيَج

 قفل ىأ ب اتغي رول ايار فبات خس ىلاعتدقلا ع كا ءاتوم ايكوم سمتاخ زور كاك تفاط كل يرق قف تس كبت هت كنا حس

 لص اك و تت لب حر رط تلا شن لك ىبن قا فأول كس يبت تاب ىلا لن ل ما "ايدكس يا ارلسدلب سري

 فرو جس قصر قل تس اروارب زج وج حس نا بضنك ادلب رك انفك ل وصو مكانغروا تيس دفلك ماك

 لعرب رلكاؤ ل تقفاط لما كن لكي «ج اماجوم بلاغ خي الا اندر داب ب سوك تركت اب تفتتاط كراج

 ل تل كلت نسي قرد لع سدا تسيل بج تكس اكن 3 ا /

 ل ل ل

 جهدي دنيا لير نكس ادخوج ومرة حس شور قدا هد ار كول هك وح ايلف يتب وج با

 اكرم الاتش بس كا حس قوبرت |” لكشيي دع لا تس قلة تان لعتس رمح لاو” هريغو لاش قي

 لان ماج ىاعتلا ذس لومنادوا ةسآ دقت لبرج تتح آل ايكو: طوبظشو وار اكشن يف تس لوي ديق كس دب

 كيرف لا لحاجس نثاودح قرم كشايدفي لع نع لال ليك كمالس قت اكياجايلي دف لويد يقر تعاد 3

 وب رربطاك سو نم ل 3 :كدحادحإ نبش هربت نان نوم ريش وأ مكس ءالسار دقل رم ل اوربت آل اكونت ياض واح

 د دي ىو سلس 0

 ضد ةقسق قو. 21 0272 2 21
 اًضالخلاو اناميا ايجي هئاولعي) ىرسالا نم ءارق ىفو كلتا ئَرصلا نفي فنا جمس

 لاق 8 03
 ايوا فعل ةرخالا يف مكييتثو اندلا ىف مكل قع ناب ةييحسسسحا

 02 ه5 مودف < وأ
 م

 رفكل مب تكا دقق لوقلا نم اوُرهلظآ امب َكنلَيَج ىرشألا ىلا اوديو ميحيروُمَع هلل 7

 ىن 2ك هشخب ٌرْيَعْلاَو اؤذاغ نا كلذ نم اوف ونيف ارش أو رالت دب ا 5
 ها و 1 1 "8 اور جاه واونمأ نبذل

 7 ئنلا اَووأَنيذلاَو نورجاهملا مهر هللا ليسَ مهنا مهوب ءرهاجوأو ا هواونما َنِيذَلاَنإ

 رسكب مهاويل امَنيِْلاَو بزإلاو ةرضنلا م زاصناللا
 ٌحوسنم اذهو ءاورِجَهي قَح ةمينغلا ىف مهل ٍبيِصن الو مهنيب كتيب ترإ الف 4ْىَتْنق اًيجتفو رواولا
 نال 2و 5252و 7 مر لكلا انكلا ىلع مهل ؛ رتل نتؤلا قرر صاسا نأ ةروسلا رجب

 الف د ذيع قانيو مهيب
 ء تت 52

 دش د يا نسي 7 يما كامبل 1و .هديع اَوُمْعَت الو مييلع معَزْرْصْنَ

 0 1 قت راف رافكلا فكلا هلعقو نينمؤملا َىَب ىل هلع ْمُقَنْلَبَو مكتيب ترا الف ثزالاو

 0 8 قاما 001010
 و لمه كيلوا ورصتواووأّنب لاو ليبَسُف ادم 0 7 0 مآ نيو مالسالا بعضو رفكلا

 3 د وو هوم دع
 رحل و ناجتنألا ئلا نيبال ةنب 0س



 مدد كلج شف تلانَمَج هاك ٠١ هراي (8) لافنا ةروس

 ضحوا ْمهحََب ٍتاباَرعْلاو وذ ماَّيلاوُلوُأَو راصتالاو نورجفملا اهيا ْمُكَتم َكيلوَةمْلَعموداجواةرَجاَعَو 2

 ظوفخسلا | حودلا اشف ةةباسلا هبال ىئفوروكة ملا ةرجتهلاو اسيالاي ثراوقلا نم كرآلا ىف

 تارسلا وس ةخبو 0 1

 للا كاس رسال إي تءارق كل يادوا ل ديق سيرت س دابتتج وبكت لوو لا لن سا : مي

 اكس دهذايز حس لا ايلوي روطاس يدف تمحي وج وف ( صالخاو نامبا ثم ) اكعكس درت لوك سولو #داببت
 تا يلا سس لا اكد باذثوكم لع ترغآردا اكعد انكو داك اوك لني رم روط ا

 دّثلا لبي حسددب كول يقلل يب تس رك ضايخ ل ( مالس اراب إ) تءاب ملوى يا ىديقيي رك رواج مروا كبد 1

 ع نوبتازلا قريد ترد قر ةعدقو لش ددب ب نادك سل مارخ آل و لكك ركت نايخ كس ركرفك تاس كس

 لبث داب كس تعنى ا روارجث اب لمي داي كس قولى ا دقلا «ثس اي وك عت ول عب ىيلاوكنلا ل كت قيل ارمي

 « ل نإ رج اسد وروا ايكو ابج لي تار كس ثلا تح ل امو نااج قياروا كت رمجتروا حس ال ناييا كولو ع تاكا,

 لون لو لبي ثراروا ترضن كح سود كيا ل صارو ىو لو راصنا هوروا كد دن دوا اي درت اكو أ دس نوكول نجوا

 ك قفروا ورك ةاو (ةيالو) لايكت عالو لول اسال كا كرار يحرج نكي #2 ال3 ناهي اج كول هوروا

 ةوركك2 كا لابي بصح لوكس تمل اراك اضروا< ثا ان نايمرد  داببروا كس نااازبل << دجتاس

 ةتسداه#ت ول لي ركب ل ظؤ دي لن هس داب كس نإ دس مٌمهورلا كبل | جس ئروضم نس ترروسرخ مكي دواء لبي ركت رجب

 دبع ك ايمرد # داب ةروا كس كاك دب اتم كس لوول نلا 2 اوتور هدم كنا للبي اقم كس دافكدك جس مذال يدا

 دثلاوب راكم كي وج "وذ ةةدولدبع سوم كل تس نارداورل شد( كن وفارس لع لباس نان ع قايد
 كح كادوا سداهتاذبل له لو ل ثراروا ترضن هك سرمد كيا لش لي آرافكم دا ان د بختا

 كلل رو قمتم ىورقارزاعب مام كن متؤم مترك ن زج لع وركد ايا ثلا ايبا مترا < سيسر ا لوك ايمرذ

 ا

 تاع لبث تلج رواج تبرفخم عليك نا لهن نوم كول بم لاب دسم دوا قدداني ذس لوما ايكدابجج لب هاد
 تدابتروا كت رجروا تسال نايئادعإ كس لولاو نس ركت قبس فرط كت رينو نام كولو دوا جس ىذود ك

 تيآدقباسروا نامبا لي ثا تروا ثا راذنتبا رقروا لج حس ل موو راصنا .ادواورب اها ايكدابتج مط تاس

 روا بس الاو اجا جرب لا انيقي لبي ظوف#ح رول باتك رلا لج لوا حس ضن ضنا سرجو كروب ترج ل

 هي ل برغم ءزألالا



 ٠١ هراي عه لافنا ةروس هاه موده لا لججشف كتل نهج

 عاق رج 2.5 امرهم هد 7-1-0

 .ضعبب ىلوامهضعب ماحرالا اولواو «ىا ٍةرّوّسلا ٍرخآب : نوه

 .حتفلا لبقو ةيبيدحلا دعب ى ُدعَبْنِم : لوف
 ٍ 00 سمع وو "رمت

 ع

 :لودن ناش

 كل ةقلاةتشفاقفت ل ابع ترطح تي آيدكس انبكا كني رسم فك ئرشألا نه مكيديا ىف نمل لق ىننلا اهني
 تك كدر قاب كفالي ترضخ اربع تر طخ هت سك نبيك مرير لي لولد يق كس ددب لوم لذات ل #لاإب

 (نايفرشا) لينك ودمت اس ابرق رمت نيا كك جرف ل ل

 2 ك راقركك ضلي د ذم جرقوو ىكاردا تش هج كساس

 ثولتشم هت انوسوج ديتاس سر يمك ا يك رع ففي ترضخت 1 ن__”ةقلةناقضق سابع تررطح ول بآقي ديف بج

 قود قط ها كل كس دادلا كرفكي آل بد: رف هس فن بآ ةساب ايلاف لعب كيرف ريدك ا اياب

 لقونروا بلاط لا نب ليش وجود خيا ايار كيب نس يبآروا رج والعكس لا دف اهككنرب تسب اراك ون راسم

 ىلا كيب لير قت قف اهكنلا لرب حجاب ىلا انتا دكا ايكض ع 3 ذك سابع تررض”» ب رك دا كيب دف اكث سداح

 كتو ل كئاور تدلك سن :ددجوم للابد لاي كس بآ ايكء ياررف نقلب ترضخ اكل ئاجو ريق كاب لب كسي

 ردا ؟ رات تمار فس لي لا ولج ا مول ميكد كي اجو خس لابع تمرض: اقايكالاوتس لظلم ىويب قياس يآ

 ليصفى ريب سا نس برر ا رفذس بآعل رن تقاو سل لد رتل يدك دب لبا بت

 هد كلي لا ءايكوم ناقل كلو: لوسر 2 كفل ترض ركن لد لد ل ةةقللةتااناكتت سابع تررطح ءىدااج

 ىلا تقيقترو لابع تير, يدار رف عفر تنذو لاا هذ لات دفلاوج كح تارك كح دقتتم حس لد لة ترن

 ننالعا اكينوم ناملسم خبسا تنقو ىا ووك ءامقت ضرق مذ كس شير قريب هر اس تب كنا لكدج كمت تكسو نابلس تلو

 هبي ل ايار ف اها حس لاك كن فهذا لوس ولايك رااح انج ارا يي وراراس يسد

 -لي راد ترج قكاكايد قي روش بآرك اح تاجا كتر حلك قال ترض[ لوبا



 مدد جفا تلانَمَج نه ٠١ هراب (8) لافنا ًةروس

 تلو شارك[ يارفروا ايدركا رول حس جي هدعوانيا دب كس نس ا] مالسا سرب لس كأي ثلا دك و تك ابع تررطح

 راب وراك كى سوا ليث سكراب هراكري تاءاقم فلو وروا داب هداك داسساريم لبي لوحتاب كس نمت لين مالم + ساي سره
 ايبا كيدنس .ريمو# حس لك تسدخ كسي مزمز بوك اتت كس ماعنا بي رعري ساروا ع لتأكمحس متردد

 كادخ لي تر الكل وج اتركيها لواء لوم انجي لي لباهتم كس لا قل اوم كس ككل لبا داس دك جس ماكر زفر

 تلاه لك ومتى ا ثيدع ليا ى افقفاككئاكتق شت اع ترطخ لن ملاح لرسم كبس كاطع داي سس للا

 اقف ترضخ [بج كس تيياور سس قرعشا ومالا لب ملاح كر دم لوم ريمان رول كل وقيس لابخ نبا تيرطعح

 لوفشم ب زارف بردا ءهداليجج لن دهوك ا ايار ف ذس يآ ون ىتمةرورارب ىتارادقم كل ايآ للاماكن يب ركب ساي كس
 فق صايع تبر فتح ب ةح_ هكر درى لاي داي رن كوج ركض تب ند يآدعب كس تغارفه تس ذا: كس
 لاذ لوبن وله ايارفذس باء اهقايديدفاكل وج ناو نبا تقو كي فس ل كبس ديس مب لا قت هكدا

 رونا هدرا هتحد تك نك ع انشا لين وك فاما رك دنإب وكس ا ل دوا ىقياروا اي درك ع ورش انيل ىلا اكرر

 لاا درك للا وهما رخ آلي يام رف هس يآ« ليو اولا يك آف ابكر «ليئأ ايامرف فس بأشد

 تك وم هريشيل حس لورطظنروا كك لج_ رورو هو بج كح سدرك جت كويكر وكن ات 1:2 دج د اوك تدناك

 امتار ليل اب قمترد كيا تقو لا كا حس لابو كرش

 كتنايخ ديري نا”ٌلوم ل زان تيبآيباقايكل حس سوكرشمرلوب رم بج حرس ىلا ند عس نيد ثلا ربك و كم دا
 تسي درك رم ليعبر ولابد ققو بنت اك ككل فو كيلو نارام ع ىتورعس نب هللا ربك "لبق نم هللا اوناخ دقف

 قرعس نر ثلا بعلب نااهقاوت مك اكس كلك روك دوا سودرم خنت تتنوع مي ءاطاج تسكن اكرمك ايم

 فاق ترضخ آروا كش راغس لكس ا فذ نانغ تررطح لح ءاق لاعب اكتشر كس روداك قالت اتفق نكن اع تمرح نينا
 حررط دعس نب فلا بكيل عسب بلظس اكتيبآ ذبل لن ماع ظافلا كس تي ءايلاءرف لاق السا اكدقلا درك مرفروظنم شر اس لس

 - ايياج ذكي ل م مرج كس اىديغدب هو كه كت نايطدجتاس كس لوسر كهذا والا لوكج

 لإ هتيم شب ىقيوكوالوا كش راح وار فخ لش قالة تقف ل بع ترعح: ةغالتهناتتت لكسر مح

 مدددتاسك فاقت بآل عي د «خلا هللا ليبس ىف م هسفناو مهلا وماب اوُدَهاَجَو اورجاه نيذلا نإ
 سصدددوا لإ المكر اهميرامت ايلاني نو انياوك يا كس كسرت سس لك لون ل كولون ليا نال

 ترضخ آلي عسترجتخس وكول نلاءكتس ةسال ناميا مافي ترضخت اروا تس ع نشب لص كس نيب موج كأول وو

 «ك سد يردك لابو ناج دكا تيك دعواكتظاذخ كح ررطرم روا قد توقد كف آني سل يدك نفق

 يا



 ٠١ هراي (8) لافنا ةروس هاء مدد تلا اج جف كلامج

 احب ىفي د يبس فس تارظ>ن لاء لين الهكر اصنا تولي كس ليك عر افداكي آم لك لومي دو آلمتيب بادافكركا
 هدركل وفود نا سرك اكن نلا لت لاي ديت كنج دليل مب لور سا كوم بخس لسد نااج كي جاب
 هر سود كي لب لي [كولو يدك يام رف ل س داب كس قت نلا« لين لوم لاذان لت آهروكدن لاب ناش لكن بج اهصوراصنا

 ىثي هيي ىتىداركى دنب احب قي تا اوم نايسرد كس ني رج هو راصنا ذة ترضخت آس جو ىلا لن ثداو كس

 لوم لزات “ضعبب ىلوامهضعب ماحرالا اول وا” تيب آبج ءاوج تب خط وبتمودإب ز ىكسس تشر ىمذوا ل فتش

 لل فير شى راخب تيدر ءايكوم ررقشبب يشر ىباودذاروا ىجن ولاقت اكتنناروروا ايكوم متم ظنا ىضر اع اكت ارو

 -+ قله لاابع نئدشاربك

 ؟نوكدل اء لص اه

 ىنر قيس ىا نت كلا. سو: لزوجك نانا لاو نسر م تس جو كرفلاب تمتروالءاكتتر با نس ىلاهتدفلا

 لك اق قلم لكدلا بسد جس ال لاين دوب جوك رك تي تقيقت لصلاح سيدرا وك وراد تشر لو ذي

 لقي اضافت كل لا ءامتايكتاي دانب كك اب قت امرك دوكن امنا كل كس نيل عفن, ركل اعتسا ربك كرت حس فرط

 انرك فاو لي لالا تيب ىئ المسا ترو مل كلك انا ثول #ف رلى كك كى هت فلا مل نت اك لسا و ذرعا هقي يأ فاضناو

 اج قبر شات اب زج قبل نان ارجل يا شي سلا اياركه ىلوم تيب تروا شوري كادض قولت رؤس لات

 ايا سنو نق ى زال ب روط ىلا تتناك ارب رواوك دج دوا باب لامن يد واد الوا كريه ش دعب سره لامار انئاج

 ىلاغنن اجو تنل وكرتا از حس تكد تاير ور ككدح كنز بيا فرص اجرك رك تكسر اظوفتؤكاروا ساحب لا

 ردا موق قدإل حس جو كف ساج تحكراواديب ى قرد كتل كس سوريشروا لوف ناس دوي. اكاكه جسر جايب دا «اتركدت

 صضرفخاب ءايدهي 00 داش ىل اخت نت سا ءاتوم ثعع ا كتابن كل كس كل سد

 ات اناا تدزتشم تنمى حرررط حررطروا اترك حم نام ل كرتت قياهو كك قودت انك نت تاك وراد شرا

 ظن وود ل“ مالعا

 قلما قل لوم قيل نانا كل كس لس اهكر نحس اسم لان ميلك ار ووكر صنم مكن! ىلا ف مالا دجتاسدجت سكس ىلا

 مكقلخ" كالا اكروا نوم ايده درار قل بولا كي اودوكن انا ماع دو حسا كس لادوا تدابعو تعاطا

 يدرك خت كدح كثار موك وتشر ىلادتاخوا كج ييرظأ وقود كاع بلظم ماك "ٌنمؤميكذم ورفاكم كذسف
 ها زشجي مزمز ا>



 (مددج ت0 سف لل نَمَج هاد ٠١ هراب (8) لافنا ةروس

 هاك لوك ث ترو راو شر نارلسم ىف اكس رول كمل نصت لوكس تاع كر اد تشرف اك سكاف سك

 د عروضا كاد مككي دواء ساو ناري نوم ويم لع وت اود ليي

 يلع تيلي قاتل سنس كت ضارو لش ب آكح لوو: اجري ردا دج ابو ناملست مكرمو كيأ والعكس للا
 تخنارو حس لاو ارسال ٠و خ ركحسرجت قلك ا كتتتقو ا # ارك ترج حس (كتبسجج نادل كيس يك ات

 كن الصراع ىلرجاهر يغض دوا اكدمب ثراو اكراد تشر املس رج ابيع نيسا نامل اهن «عس عطفك ب را

 هللا لوسر دو ةقدعب لس دكت م اهقاوبب سن يلد يب ات كي تنقو لا منتي كاس رجال اكيبي صنح لوكس ترو
 ليون نقلا روا عساك دم روض تاك ررجتدعب كس عر نتن حتفلا دعب ةرجه ال'ءامت [ دا,رفن العا ل_ نتفق

 ىلرلا اه ايمي تنفو ك نآر قل وزن ل تالاح نم: اتكساج الدب خاج كس ت الاحد نروضم ريض وا اد قمتي
 (فراعم) -اكياجدت راج مكى يرجج للبت اجومتاديي تالاح قت ورب لن ككل كأي ل شاذ

 لق م لا ءامتق ايك اي ورا رق ن مخ ضرفوك ترمب سلكي توك در ناطر ب لكي سكك 1 تيكا ودي زم

 تاب لا انركدن ترج حس سرك كت لفو لادوات تك آد ب كس كت سرج ناار تت بسس كس لاف اراسدنج دو دعم ل

 تب كرت اهريفو رت اهل حو لس: اهقزتشم قم الس كر اهعريغ تنذو ما كل ىل« لن املس و لات يكن لب تمالع ىك
 -.ات يمت درك عت غار

 هوا, لسكر هاد وكت قيقتترو ملتاكت ارو حط د دج اهعري و رج هيك وي مولع يب خب تاب دب حس يرق ما
 العم تثارو حس جو كرفكت مالع اك سانتا قرف تركن ايي وكت شارو عطقر ب مسي رود ملسج تس مكابي

 توب اكرفكري روط حاوروا ترس لاك ك يبس إب درارق يف اكوك ا هتس دو كتم الع نتا ضرك يدرك مدر
 هس اجوعش

 كح ترضنودادباتس نااملسم دورك جايك يدرك كذ مروا كيا كر اهي لابتي يئس تعفسس اناا
 كور فاكل كلاب وك وف رطسمرجا يرينا ك نس اجو مولخمرر كاتس ىرورض رك واما كن لاكن املس اهبم قل ل و< بلاط

 ب ماب حس ىلا اج لكدادلا كاشلا كفو لح تدور ايككا مكر لب تى المسا ساكن املك اعكر ليك م فص

 ستر ةقوو دج كا جس ايك يدرك زال ب ناهس ارك واما لكن لا لس لب تعدل م قرب دوا لن لاحر بك يس انج مولعم



 ٠١ هراي (8) لافتا ُةروس نفل مدد تلا لج جف كتل انج

 لردع ليث مالسا لوصا لال اج وج + اكيي دم ىو رباعم لنج ان لوكا كس ون لسن سس ساس بول طم دماوك اري ا

 ريغ رك اك اي يدرك كو قي مل اشتا كيا ضب تي[ ساس ضير فكنا كيل كدتبإي كوري اعمروا فاضن و

 اصكرركه رباعم كتان فس لوفارلسنهس لم 3 [ ركب لظو رم ب هلي قع كس موق ىلا كك لون اهفسسرت ايف نوارلس يع

 تنالزاو 1 لبانتء كس رافك م ياعم ى مرادي كاسم لاب ىل دن ارمي اس

 هب لل مار شرا ىلا "عبس ار افك قف شلا لوسر تتقو مج 2010 ةدقاو ىاميا ليا توها يبيع

 لدتجوبا تلفو لح ل لياعم ىا نايك لي ورك ياو ففي دثلا لوسروك ا اكياج تيدي با ل مج تس اتق لضاو مت

 اكتيمولظمىلب اروا كس وم تمدخرضاح حررط ىلا ياوبج الا سب وفيت ررط رطب ركريق ذكر اذكو كن تن قلت ناك

 كن ارسم ولظم ليا تس ارك ء ملاع تمجروج فالف ترضخ [ حس وج بلاط دم حس فلا لوسر كس ركام

 مكس هداك تي اددجداب كس ثا سرك يأن اسآ كك ضب قا: كو زادت اكسال ٌوبب سو: شاع تل سدا رذ

 ا 0 اوركاب رفر زعم سكري 1 ناقل اطمكس

 ركيك دم ول ناملسمو# نين كولو هريس دك اكلم فس متي ووالع اس رانا ورابع « اورجاهيملو اونمآ نيذملاو

 كراج تغارو ىلا, لش لب ادحإ كح فسكت ررجج تبا« كلوت كراج تارو ىلع ننال كس رج اطر يروا ابدع كيب تسر

 تسناك دقوع تابج وصروا ىلا شيب ءانركتسرجت جس كلا اوم احب د لل ابك قي ديو كبس دجواكت سرب كج

 «ىدحامصاصح)  .ةكم هيناي ىبنلا حتف نا ىلا ت55 ىبنلا رجاه نيح اًضرف ةرجهلا

 روا كراصنو دوبي لكل كس توادع كارا قتل تهيالو لابي « ضعب ءايلوامهضعب اورفك نيذلاَو

 لاح ترو رواه كوت كيا بس لم توادع ى لي رفلا لوسر نابت نشري رش سم لي ؟ليبرق ديم

 - لت اجو للي بس لي لبا قم كس مالسا نايل وب نش كس ود كيل ل رينج ىرآلي ككتآ
 (ىدحام)

 آلا كلحا قي رسو تييالو و لكاتن اطار واس لو كت ارو لبث لن جس انكر موه ع اع كيا دكوج ىلو ظفنل

 تا لوف اقوج كت يخارو مير وأ ل . امكن ثراوك تسر مود ليا لش لب رفا او: ولحس

 تلال ب بسط كوة عحس لن تن نلا تى واك اك كس ويك ىلواك دب مت ازين ءاكياجما يكف اوكا ناايسرو كس نا

 خ لا كس رايوفت لش تموت السا لاسم ل اع

 ضعب ءايلوامهضعب اورفك نيذلاو «قلخاكيير تفس اركا« ريبك داسفو ضرالا يف ةنتف نكت ةولعفت الإ

 بلا نايك ايا لاخلا 207 كس كيا كسر سود كيادافا رطب ل اكو مي بلم ول اج انا, تس

 ع( نشجي مرح



 مدد 0 ج شف كلانمَج ها 5 هراي (8) لافنا ٌةروس
 ماكحا ماتور وكن رك قلحأك خلا ةفقف نكت د ولعفت الا ءاكدجاي رب مش ءاسفودتف لم نان ذالك هرا تيا ل عسرسد»
 لن لب اوكراصناو نس رج اهلك الشم اكرر لطم اكداشرا سا ف ليت نس: ناي ككل اهب تس 1 تم اد دم دخت اسكس
 لس تلذو للا دككي سرسود « كك تشاروروا جس لاو ب تاعاو دادما قت اب لم لن تس اج انج ىلو كسر سسود يبا
 ديتاسس ايف ارشيؤي قلك ترنو دادي داي اهني كدتشر ىف دركتجس ايانوعد قلك خارو نايمرو ك رجاب»ر ينور اببج
 كمت ل تغاروو تينالو نوف اق نلا ل # ءايلوا كس سرسود كيا ليي لب ةرافكد كوب نس رست, جس اجانم قا
 -خجس اج ىف كال الس ىزادنا لك

 لي للا م اكحاوج لع لكى كل ىلا ابلاغ ديت ءاكعس ب لبئداسفو دنف لع نين ذقت يك ا يك للأب ماكحا نادك
 ب لس تايآن املك لو كلر تييثيح لكل وصا ىداينب ك- كس ماع نما دوا فاصناو لدع هد لت سد: نابع
 ىتوشر قي دوا قط ل لئا ىلع قرب ىراو يشر سيب قلختاك نار وروا تناعاودادما قت ابك يدرك ماو

 سوم لب سراو اكن اهلسصرف ارو كر فاك املس سس جو اس لصئا ين توك تشر ىف دب تشر ىبذدلب جس طال لب اق

 تييببصخر وا بصخت ى يزن ىك دجتاس لح ل١ ل روعش لوى احب يب دوا بإب حس تشر قبال لب هد دج دكا

 قكورب اعمر كس طوبتصروا ىوقج دكا تشر قارن كس قى وسد تاب 7 "ب ك_ 1 فلكم اق كود كت يب اج

 د ليك ب ىزرب فالف لو ربان نع لون ح بست ولو دنس ان 3 للا قموا موف ل ان لن

 لاك تثاروو تججالو و صك نا اء جف ثراوردا ىلو كس سرصود يأ نش لب ةرافكمل كى ديد قت ادب ب ررط

 42 فاصقاو لرع كل 2 ملاع لما تير و ركك م لاسم ىور فروا ماك ا ناز باف لي تكي د اج كش تاغادم
 وج قأىلامرف ريح سس اظافلا كيادحب كس ف اءرف نايب وكم اكحا ناديي ا كح ىا لي لوصا ىداينب حراج دوا نإ رتبك

 نا كياج و ايم داسفروادتق لع نع زو يكاد لي ماكخا نا فس مترك كلك تل كس ماكح ا سرس يب دول ماع
 حل دلك ل لي تيب قسيت, سو تتككر رثاو ل صاخ لب كس ور داسفو نتف ماك> اديك جس هرااشسا تفرط لك سا لبي ظيافلا

 لك فس وم نارلسم ايتسكس نلا دوا جس قف ير راضنا كسا فس كد دم كنا دوا نيب جاه فس او سكت رج

 دج ايكيا رفد دعواكى زور تاع ابروا ترفغم كن ارو تدابش

 ل نادي كالي يا رف ناي مكتاكت قرط فنتك نإ جاهم خلا او رجاهو دعب نم اونمآ نيذلاو تعي
 8 لوقت لي ابنك جرد تسود ار وا كت سرج ليي حسبي دح طيف لونج ليث نالوا ني رج اهم كأول ضن

 نب اب وج تاكد قر اكل لل اين اند ماكحاركاكو# قرف لع تاجدد ورا كس نا تسمجو لكل كت رتدعب يبي دع

 - لت ثراد كس سرسوو كيو ودك اكن لوا

 720207 تت



 ٠١ هراي (8) لافتا ةروس هلا مدلج نمل ج شف كزلانَمَج

 دباض ماج ليا اكش ارم ن وفاق م لاه تييآىرخ؟ىلافناةروسيب ضعبب ىلوارمهضعبب ماحرالا اولواو

 كح تاغادمنايمدد كس داصناو نير هه لبي ترج ل واد ايكءايوركخروض مك اع ىاريب رس لس ايكيا رف ناي

 -اهتاوب راج قلخت ل قب ثراواكسسرود كارين

 ريكا لب طمويا ليه نابعشك حران كب وف تتقوب حجج زوري آ عترشتور يف كل فنا روسيا دا

 (ننك) -ةارفاطعقف نك عرش رييضل كي ةروسك جس ءاعد تس لاعتدفلا لوم قرون كيه"

 رمق ماله نابعشك

 لامجم
 دنمب نب يب د مولعلا راو ذانتسا


